
 خانه هنرمندان میزبان نمایشگاه هنرجویان اوتیسم 
و مدرسان آنهاست

من را با »نگاهی دیگر« ببین!
این روزها گالری تابســتان در خانه هنرمندان میزبان عالقه مندان به هنر 
عکاسی در نمایشگاهی با ۹۷ اثر و عنوان »نگاهی دیگر« است. هنرمندانی 
که آثارشــان در معرض دید و فروش قرار گرفته، افرادی هستند که جامعه 
کمتر حضور آنها را پذیرفته اســت در حالی که توانایی های متفاوتی دارند. 
در اینجا می توان از چشمان 8 توانجو به موضوعاتی نگاه کرد که از دریچه 

دوربین آنها ثبت شده است.
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نگاهی به اجرای نخستین جشنواره رسانه های محلی  در پازل دهم 
پایتخت در گفت و گو با متولیان برگزاری و نخبه های محلی

صفحه 8

 »تهران؛ شــهری برای همه«؛ شعاری که شهردار 
برای توسعه و احیای جاذبه های گردشگری  تهران 

و ارتقای کیفیت زندگی در پایتخت با اعالم آن...

 شهر زیست پذیر با 
»هر شهروند؛ یک رسانه«

»عبدالحسین اسحاقی«، معرق کار توانیاب

صفحه 2

من ســاکن منطقه 11 و معرق کار هستم. سال های سال است از همین 
طریق ارتزاق می کنم. قبل از شیوع کرونا وضعیت کسب و کار بهتر بود 

و با شــرکت در غرفه هایی که برای فروش محصوالت تولیدی معلوالن 
برگزار می شد.

آرزوی قلبی ما معلوالن؛  
»تهران، شهری برای همه«
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صفحه 12

ادای احترام به زمین 
از کودکـی

جشنواره »کودک و طبیعت« 
در مسیر آگاهی و آموزش های محیط زیستی
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تمبــر  از  رونمایــی  آییــن 
اختصاصــی محیط زیســت و 
توســعه پایدار قلب طهران با حضور 

مدیران شهری برگزار شد. 
این  در  ســعادتی«  »علی محمد 
آیین توجه به میراث طبیعی شــهر 
را ضرورتــی فراتــر از وظایف اداری 
دانســت و گفت: »در منطقه 12 که 
محل رشد و شــکل گیری تهران در 
سده های مختلف است، ما میراث دار 
ارزش هــا و ویژگی هــای متعددی 
هســتیم و به همیــن دلیل تالش 

کردیم نگاهمان را به محیط زیســت از دایره اداری و تشــکیالتی خارج 
کنیم، چراکه توجه به این امر وظیفه همه ما مردم در همه سطوح است.«
او با تأکید بر ضرورت توجه به محیط زیســت منطقه 12 اظهار کرد: 

»توجــه به این عرصه در منطقه 12 
به عنوان منطقه قلب تاریخی تهران 
به واسطه وجود میراث طبیعی شهر، 
اعم از ظرفیت های اکولوژیک، آب )در 
قالب قنوات و چشــمه ها(، گونه های 
جانــوری و گیاهــی یــا درختــان 

کهنسال، ضروری است.«
او بــا اشــاره بــه فعالیت هــای 
دوره های  در  عمرانی  توســعه محور 
پیشین مدیریت شــهری، ادامه داد: 
»با فعالیت های گســترده کارگاهی، 
آسیب های جدی از قبیل ریزگردها، 
آالینده های صوتی و... به محیط زیســت وارد شــده است. نمونه بارز این 
آسیب در بلوار قیام دیده شد که در طول چند سال، گرد سیمان و غبار 

کارگاهی مسبب ایجاد امراض و کسالت هایی برای شهروندان بود.«

تیتر یک

رونمایی از تمبر اختصاصی محیط زیست و توسعه پایدار قلب طهران 

طرح ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی به منطقه 11 رسید
شهردار منطقه 11 تهران گفت: »رویداد آموزشی »مدیریت و کاهش پسماند« از سوی معاونت 
اجتماعی و فرهنگی با هدف آموزش بازیافت و اســتفاده مجدد از مواد دورریختنی در محله های 
این منطقه در حال برگزاری اســت.« »نصراهلل آبادیان« با اشــاره بــه اجرای طرح ارتقای فرهنگ 
آپارتمان نشینی که از سوی اداره آموزش شهروندی در محله حشمت الدوله، به عنوان محله پایلوت، 
انجام شده است، افزود: »پسماند و تفکیک از مبدأ یکی از مهم ترین موضوعات آموزشی  ـ مشارکتی 
مدیریت شــهری است و فعالیت های مستمر و گســترده ای در این حوزه انجام می شود.« آبادیان 
ادامه داد: »با توجه به درخواست های شهروندان که در پایش تیم    ترویجگری شناسایی شده است، 
موضوع بازیافت مسئله زیست محیطی بخشی از شهروندان در محیط همسایگی قلمداد می شود.«

شهروند نمونه منطقه 7 معرفی شد
از شــهروند نمونه منطقه ۷ در حوزه حفظ و توسعه 
فضای سبز شهری قدردانی و تجلیل شد.  معاون خدمات 
شــهری و محیط زیست شــهرداری منطقه در مراسمی 
ویژه ضمن تجلیل از شهروند نمونه، با بیان اینکه ایجاد 
انگیزه در محافظت از محیط زیســت و ایجاد فضای سبز 
در داخل و جلو منازل می تواند راهکاری مناســب برای 
کاهش آلودگی های محیط زیســتی باشد، گفت: »اقدام 
این شهروند مســئولیت پذیر و الگوسازی و فرهنگسازی 
در توســعه فضای ســبز جای بســی قدردانی و تشکر 
دارد.« »عباس مافی« با اشاره به تالش های این شهروند دوستدار محیط زیست یادآوری کرد: 
»امیدواریم شهروندان با الگوپذیری از فعالیت زیست محیطی این همیار محیط زیست در توسعه 
فضای سبز که منجر به کاهش آلودگی هوا خواهد شد، گام های مؤثری در این مسیر بردارند.« 
»اسحاق آبادی«، همسایه ما در منطقه ۷، با کاشت بیش از 100 نوع گل و گیاه در داخل و جلو 

منزل و در داخل قوطی های بازیافتی به عنوان شهروند نمونه این منطقه برگزیده شد. 

چهره
»عبدالحسین اسحاقی«، معرق کار توانیاب

آرزوی قلبی ما معلوالن؛  
»تهران، شهری برای همه«

یادداشت

شوق احساس هویت 
و تعلق محلی

 رســانه ها و شــهروندان در ارتباط با 
هم، تحوالت و تغییرات مهمی را پشــت 
ســر گذاشــته اند و امروز در عصر جهانی 
شــدن، رویکرد ایــن دو قطــب به هم 
نزدیک شده اســت، به طوری که توسعه 
مردم  مشــارکت  موجب جلب  ارتباطات 
و کلید دســتیابی به تغییــرات اجتماعی 
اســت و بدون آن ایجاد یک شهر سالم، 
پویا و البته هوشــمند ممکن نخواهد بود 
و در این میان، یکی از راه های دســتیابی 
به مشــارکت عمومی استفاده از ظرفیت 

رسانه های محلی است. 
همه به روشــنی می دانیم که در عصر 
اینترنــت ، بی درنــگ از جریــان اتفاقات 
مختلف در سراسر جهان مطلع می شویم. 
از ســوی دیگر، تحقیقات نشــان می دهد 
افــراد بیش از هر چیزی بــه دنبال اخبار 
محل زندگــی خود هســتند و بر همین 
اساس، رسانه های محلی در ایجاد احساس 

تعلق مکانی نقشی اساسی ایفا می کنند. 
این رسانه ها عالوه بر آگاهی بخشی به 
مردم، افراد را در جریان اتفاقات پیرامون 
محل زندگی خود قــرار می دهند، مکان 
و زمــان رویدادها را مخابــره می کنند و 
همچنین از نظر احساســی به آنها کمک 
می کنند خــود را عضوی از جامعه محلی 
احســاس کنند و به تبع آن، راهی برای 
اطالع رســانی و دعوت به مشــارکت باز 
با این حــال، آگاهی و اطالعات  می کنند. 
بــه خودی خود کافی نخواهد بود و مردم 
برای ایجاد تغییرات اجتماعی واقعی باید 
داشته  در عرصه های عمومی مشــارکت 

باشند. 
رســانه های محلی عاملی حیاتی برای 
انتقــال ارزش هــای عمومی هســتند و 
نتیجه این رویداد ایجاد شــهر هوشمند 
اســت. در واقع، احســاس تعلق به مکان 
و محل زیســت جمعی به معنای تعامل 
مردم با محیط و توجه به حفظ آن اســت 
و بدیهی اســت که فقدان تعلق مکانی در 
مسیر توسعه  شــهر هوشمند یک آسیب 
جدی تلقی خواهد شــد و در صورتی که 
شــهر هوشمند بدون توجه به حس تعلق 
مکانی توسعه یابد، بعید نیست که مردم 
از مشارکت فعال و تأثیرگذار در این پهنه 

اجتناب کنند. 
از یــاد نبریم که به دلیل تنوع ســالیق 
شــهروندان و تکثر اقوام ایرانی در پایتخت، 
باید برای محله  به  محلــه تهران برنامه ای 
مجزا داشــت و به  واسطه رسانه های محلی 
ارتباط با مدیریت شــهری را کوچه به کوچه 
ایجاد کرد. جشــنواره »هر شــهروند؛ یک 
رسانه« نیز با این رویکرد برنامه ریزی شده 
تا با تأکید بر هویت محله ای و در قالب هایی 
نظیر عکاسی، نقاشی، معرفی اسناد قدیمی، 
خبر کوتاه، مقاله و یادداشت، فیلم کوتاه و 
موشن گرافی بار دیگر شوق احساس هویت 
و تعلق محلــی را فروزان کند تــا با تکیه 
بر این عنصر، شــهر را همچون خانه خود 

بدانیم و بسازیم. 

رنگ آمیزی نمادهای شهری 
المان های شهری منطقه 10 با هدف افزایش زیبایی 
بصــری رنگ آمیزی شــدند. معاون خدمات شــهری و 
محیط زیســت منطقه 10 با اعالم این خبر گفت: »برای 
ســاماندهی و زیباسازی فضاهای شــهری پس از اجرای 
اقداماتی مانند رنگ آمیزی جدول ها، المان های ترافیکی، 
پل های عابرپیــاده، نرده های بی.آر.تی و همچنین نصب 
مبلمان شهری در محدوده خیابان آزادی، به همت اداره 
زیباسازی المان حجمی با طرح مصوب »تهران 1400« 
در این محور نصب شد.« به گفته »علی اکبر کریمی«، این 
المان با ابعاد 30 در 20 متر در پل مکانیزه خیابان آزادی، نبش کوچه آشیان نصب شد. همچنین 
عملیات نقاشــی مرتبط با شــعار مذکور بر دو دیوار در خیابان قزوین، نبش بوستان تهرانی، و 

بزرگراه شهید نواب صفوی، جنب مترو بریانک، نیز اجرا شد. 

من ســاکن منطقه 11 و معرق کار 
هســتم. ســال های ســال است از 
همین طریــق ارتزاق می کنــم. قبل از 
شیوع کرونا وضعیت کسب و کار بهتر بود 
و با شرکت در غرفه هایی که برای فروش 
محصــوالت تولیــدی معلــوالن برگزار 
می شــد این امکان بــرای من هم فراهم 
شــده بود که ماحصل کار و تالشم را در 
ایــن ویترین عرضه کنم. ایــن روزها اما 
شــرایط کار و امرار معاش برای همه ما 

سخت شده است. 
از طرف دیگر، زندگی در شــهری که 
فراهم  معلوالن  زندگــی  برای  امکاناتش 
نیســت، رنج مضاعفی اســت. گویا همه 
راه ها به روی ما بســته اســت. در معابر 
شهری و استفاده از امکاناتی چون مترو، 
اتوبوس های تنــدرو و حتی در پیگیری 

امور اداری در دستگاه های 
اجرایی بــا موانع متعدد 
رو بــه رو می شــویم؛ یا 

ما  استفاده  امکان 
یا  نــدارد  وجود 
مناسب سازی ها 
بـــه حــــدی 
غیـرکارشناسی 
شــده  انجــام 
کــه دردی از ما 
دوا نمی کــــند. 
»تهـران؛ شهری 

بـــرای همـــه«، 
همه  قلبی  آرزوی 
ما معلوالن است. 

مجید رباطی
شهردار منطقه 10 

مجله خبری مجله خبری

رخت سفید ضد آفت بر تن درختان خیابان ولی عصر)عج(
سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 6 تهران 
از اجرای عملیات پوشش تنه درختان خیابان ولی عصر)عج( با چسب محافظتی 
بــرای محافظت درختان در مقابل آفات و تنش های محیطی خبر داد. »فرزاد 
هنرور« با بیان اینکه درختان منطقه را به صورت مستمر پایش می کنند، گفت: 

»برای مقابله با پوســیدگی درختان و مبارزه با آفت هــا تنه درختان خیابان 
ولی عصر)عج( برای جلوگیری از نفوذ آفت و صدمه به مواد ضدآفت آغشته شد. 
عالوه بر این، برای مقابله با جانوران موذی که از دیگر عوامل خطرســاز برای 
درختان هستند نیز طعمه گذاری ها توسط واحد ساماندهی منطقه انجام گرفت. 

منطقه برتر مسیر سبز 
تکه ششــم پایتخت یکی از مناطق پر تردد شهر تهران است 
که نیاز به کمربند مســیر سبز دوچرخه برای کاهش ترافیک و 
آلودگی صوتی در آن بیشــتر احساس می شود. خبر خوب اینکه 
برای ساخت مسیر دوچرخه ســواری در منطقه 6 گام های قابل 

توجهی برداشته شده است. 
»تورج فرهادی«، شهردار منطقه 6، با اشاره به اینکه استفاده 
از دوچرخه به عنوان یکی از وســایل حمل ونقل در شــهرها در 
بسیاری از کشورها به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته، گفت: 
»استفاده از این وسیله در شهرها آزمایش خود را به خوبی پس 
داده اســت. آقای حناچی، شهردار شــهر تهران، هم از ابتدای 
تصدی این پســت، دســتور ویژه ای برای ایجاد مسیرهای  تردد 

دوچرخه در شهر به معاونان خود ابالغ کرده است.« 
فرهادی ادامه داد: »با توجه به رویکرد معاونت فنی و عمرانی شــهرداری تهران، طرح 
احداث مســیر دوچرخه بتونی در منطقه 6 شهرداری در سال 13۹8 به طول 3400 متر 
در محور کریمخان زند به صورت رفت و برگشــت آغاز شــد و در ســال 13۹۹ منطقه 6 
موفق شد به عنوان یکی از منطقه های برتر در زمینه احداث مسیر دوچرخه معرفی شود.«

شــهردار منطقه 6 گفت: »منطقه 6 برای یکپارچه سازی مسیرهای  تردد دوچرخه 
طی یک کار مطالعاتی ویژه، قبل از آغاز پروژه، طی جلسات و 
بازدیدهای متعدد و با اخذ نظر کارشناســان معاونت ترافیک، 
نقشه راه اجرای پروژه را برای سال 1400 و 1401 تهیه کرد. 
امیدواریم تا پایان سال 1401 شبکه معابر  تردد دوچرخه در 

منطقه 6 شهرداری تهران تکمیل شود.«
شــهردار با اشــاره به تجربه موفــق منطقه بــرای احداث 
مســیر دوچرخه اضافه کرد: »شــاید بتوان گفــت منطقه 6، با 
حمایت های همه جانبه شــهردار، تجربــه موفقی را در مدیریت 
طــرح تجربه کرد. این توفیق، منطقه 6 را به پایلوت مناســبی 
برای اجرای شبکه معابر متصل ویژه دوچرخه در تهران تبدیل 
کرده اســت. با توجه به بافت خاص منطقه و تمرکز ویژه مراکز 
آموزشــی، مانند دانشــگاه ها، و همچنین تراکم بافت اداری امیدواریم اجرای این پروژه 

افزایش رضایت را برای شهروندان به ارمغان بیاورد.«

2۵00میز خبر
 متر نهرسازی شامل عملیات تخریب 
و جمع آوری نهرهای قدیمی و ساخت 

نهرهای جدید در ناحیه یک اجرا 
می شود.

 1000
نفر از جوانان محله های جنوب شهر 

تهران جذب شرکت های دانش بنیان 
می شوند. 

80
سازه تبلیغاتی پرتابل در معابر منطقه 
6 توسط اداره زیباسازی شهرداری 

منطقه نصب شد. 

14
سرای محله، 13 غرفه بازیافت، 

سوله بازیافت، انبار منطقه، ۵1 محل 
اسکان کارگری و ۵3 بوستان منطقه7 

از ابتدای سال برای کنترل رعایت 
شدن اصول بهداشتی ویژه شرایط 

کرونا مورد بازدید قرار گرفتند. 

تابستان شگفت انگیز 
در »فرهنگسرای سرو« 
و »خانه فرهنگ گل ها« 

فرهنگسرای سرو و خانه فرهنگ گل ها با برگزاری 
دوره های متنوع آموزشــی برای عموم عالقه مندان 
به استقبال فصل تابستان 1400می رود. دوره های 
ویژه فصل تابستان، شامل عکاسی، نجوم، مشاوره، 
صنایع دستی، کارگاه کندوکاو )تفکر خالق(، کارگاه 
کسب وکار، نمایش خالق، بازیگری، زبان انگلیسی و 
کالس های ورزشی است. مدرسه صنایع دستی سرو 
با 45 عنــوان دوره برخوردار از بهترین و زبده ترین 
استادان امروز صنایع دستی شرایطی را فراهم کرده 
تا عالقه منــدان بتوانند با صــرف کمترین زمان و 
هزینه به بیشــترین بهره مندی برسند. در پایان هر 
دوره گواهینامه معتبر مشترک بین میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی استان تهران و سازمان 
فرهنگی ـ هنری شــهرداری تهــران به هنرجویان 
اعطا خواهد شد. خانه فرهنگ گل ها هم دوره های 
آموزشــی ویژه کودکان و نوجوانــان )مهارت های 
زندگی مثبــت( و دوره کندوکاو )علــوم و فنون( 
برگزار می کنــد. در بخش دوره هــای عمومی نیز 
فرهنگسرای سرو و خانه فرهنگ گل ها، در تابستان 
1400، کالس هایــی همچون علــوم قرآنی، زبان 
انگلیسی، علوم کامپیوتر، طراحی و نقاشی، عکاسی 
و... را با حضور اســتادان نام آشنای هر حوزه برگزار 
می کند. ثبت نام دوره های آموزشــی فصل تابستان 
فرهنگســرای سرو و خانه فرهنگ گلها آغاز شده و 
عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر 
با شماره تلفن های 888818۷۹ فرهنگسرای سرو 

و 88۹83603 خانه فرهنگ گل ها تماس بگیرند. 

خبر ویژه
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تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی



5 یکشنبه  30 خرداد 1400   شماره 807 4 12 یکشنبه  30 خرداد 1400   شماره 807 
 11

10 7 6 مناطق 
12

 11
10 7 6 مناطق  محله به محله محله به محله

آموزش می دادند، ارائه شد.« 
به گفته اســکندری، حفاظت از محیط زیست با 
همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه های حاکمیتی 
و غیرحاکمیتی مانند نهادها و ســمن ها امکان پذیر 
است: »در حقیقت بدون همکاری سمن ها نمی توانیم 
به اهداف محیط زیســتی خود برسیم. باید گسترش 
فرهنگ زیســت محیطی از مردم آغاز شود. توسعه 
فرهنــگ زیســت محیطی از طریق مشــارکت های 

و  اســت  کم هزینــه  مردمــی، 
مقبولیت اجتماعی فراگیر دارد. در 
حال حاضر، تعامل مطلوبی را بین 
شــهرداری و شهروندان و دبیران 
محیط زیست محله ها که از میان 
مردم انتخاب شده اند، شاهدیم.« 

رئیــس اداره محیط زیســت 
منطقــه 6 دربــاره برنامه هــای 
پایتخت  قلب  در  زیست محیطی 
مناســبت هایی  »در  می گویــد: 
همچــون روز هوای پــاک، روز 
جهانی تنــوع زیســتی و هفته 
برنامه هــای  و...  محیط زیســت 
خوبی داشــتیم و بسیاری از این 
برنامه ها از طریق دبیران کانون ها 
در منطقه اجرا می شــود. یکی از 
برنامه های آینده، جلب مشارکت 

حداکثــری مردمــی در زمینه حفظ و نگهداشــت 
محیط زیست شهری در منطقه است. با توجه به اینکه 
طرح کاهش پســماند به صورت پایلوت در منطقه 6 
در حال انجام است، همچنان نیازمند مشارکت های 

مردمی هستیم.«
اسکندری می گوید: »قصد داریم از ظرفیت دبیران 
کانون های محیط زیست فعال در منطقه برای آموزش 
و تبلیغات زیست محیطی و فرهنگی استفاده کنیم تا 
شهروندان در زمینه تفکیک پسماند و اجرای هرچه 
بهتــر طرح کاپ همکاری بیشــتری کنند. هدف ما 
برقراری باالترین تعامل بین شــهروندان و شهرداری 
منطقه، اداره پسماند و... است تا توجه ها بیش از پیش 

به ضرورت مدیریت زباله های خانگی جلب شود.«

 آموزش های زیست محیطی 
در قالب قصه و نمایش

دبیر محیط زیست محله جمالزاده هم که در این 
جشنواره حضور داشت، صحبت های اسکندری درباره 
لزوم  آمــوزش از کودکی را تأیید می کند و می گوید: 
»در خانواده هــا و محیط هــای اجتماعی و فرهنگی 
بهتر است از خردســالی آموزش های محیط زیستی 
جدی گرفته شــود. حتی می توان این آموزه ها را در 

کتاب های درسی گنجاند.«
به گفته »نشانه تمدن«، به کودکان باید بیاموزیم 
که چگونه پالستیک کمتری مصرف و وابستگی خود 
و دیگــر افراد خانواده را به مواد زباله ســاز کم کنند، 
از ظروف یک بارمصرف اســتفاده نکنند و در مقابل، 
از ظروف پالســتیکی که قابلیت چندبار شست وشو 
و ضدعفونی دارد، اســتفاده کنند. باید برای آنها جا 
برای هر  انداخته شــود که 
برگ کاغذی که بی جهت به 
سطل زباله انداخته می شود، 
درخت های زیادی قطع شده 
تا در کارخانه تبدیل به دفتر 

و کتاب شوند. 
تمدن معتقد اســت پدر 
و مــادر هم در آمــوزش به 
فرزندان نقش پررنگی دارند: 
»والدیــن، به خصــوص در این دوران کــه فرزندان 
خانه نشین شــده اند و اوقات فراغت بیشتری دارند، 
می تواننــد آموزش های زیســت محیطی را در قالب 
داستان و قصه و نمایش به فرزندانشان آموزش بدهند 
تــا از این طریق ملکه ذهن و جــزو رفتار طبیعی و 

روزمره  بچه ها در آینده شود.«
دبیر محیط زیست محله جمالزاده عامل دیگری 
را که در فرهنگسازی مؤثر است، صداوسیما می داند: 
»عالوه بر صداوسیما که با ساخت فیلم یا کارتون های 
آموزشی می تواند گامی در این زمینه بردارد، روزنامه ها 
هم می توانند برای باال بردن میزان آگاهی  شهروندان 

و جلوگیری از آسیب به محیط زیست مؤثر باشند.«
به گفته این بانوی فعال محیط زیست، شهرداری 
بــا مشــارکت در برگــزاری این 
جشنواره ها و برنامه هایی که جنبه 
آموزشی و تفریحی دارند در فضای 
پارک ها و بوستان ها برای آموزش 

شهروندان گام برداشته است. 

 ضرورت ارائه آموزش ها 
از کودکی 

دبیــر  کرمــی«،  »فاطمــه  
بهجت آباد  محله  محیط زیســت 
و منطقــه 6، یکی دیگر از بانوانی 
اســت که به گفته خودش، از ۷ 
سال قبل در زمینه محیط زیست 
اجــرای  بــر  او  دارد.  فعالیــت 
برنامه های شاد در کنار آموزه های 
محیط زیســتی تأکید می کند و 
می گویــد: »ایــن آموزش ها اگر 
همراه با برنامه های متنوع و شــاد باشــد، چه برای 
بزرگساالن و چه برای کودکان، اثرگذاری بهتری دارد. 
در چنین جشنواره هایی دبیران کانون محیط زیست 
بــا حضور در میان شــهروندان می توانند از نظرها و 
پیشــنهادهای آنها برای داشتن زمین پاک استفاده 

کنند.«
محله  محیط زیست  دبیر 
کاش  می گوید  بهجت آبــاد 
زباله  کیســه های  شهرداری 
را بــرای تفکیــک خشــک 
و تــر به صورت رایــگان در 
قــرار  اختیــار شــهروندان 
مــی داد: »به عنوان مثال، اگر 
ســهمیه ای برای کیسه های 
زبالــه به صــورت ماهانه در 
نظر گرفته و درب منازل به شــهروندان داده می شد، 
کم کم برای تفکیک زباله تشــویق می شدند و زودتر 

به هدفمان که تولید زبالــه کمتر و تفکیک از مبدأ 
اســت، می رسیدیم. در آپارتمانی که زندگی می کنم 
هم کارتن پالســت و سطل زباله برای همسایگان در 
پارکینگ گذاشــته ام و تشویق شده اند که زباله های 

خشک و تر را جداسازی  کنند.«
کرمی معتقد است که برنامه های تشویقی زودتر 
از برنامه »آموزش درب منازل« نتیجه بخش اســت: 
»نمونه آن اهدای کیســه های پارچه ای و کتاب های 

»نرجس اســکندری«، رئیس 
معاونــت  محیط زیســت  اداره 
خدمات شــهری منطقــه6، که 
به عنوان ســخنران در جشنواره 
حضور داشت، معتقد است اجرای 
برنامه های آموزشــی در افزایش 
دانش و آگاهی های محیط زیستی 
شــهروندان تأثیرگذار است: »در 
این چشم انداز تیره وتاری که ما از 
کره زمین داریم، باید تالش کنیم 
با افزایــش آگاهی  و آموزش های 
 زیســت محیطی، در رفتارهــای 

شهروندان تغییر ایجاد کنیم، چراکه تغییر در رفتار، 
باعث تحول در زندگی ما می شود.«

او ادامه می دهد: »15 خرداد، مصادف با 5 ژوئن، 
در سراسر جهان روز جهانی محیط زیست نامیده شده 
و روزی اســت که هر ساله در بسیاری از کشورهای 
جهان و ســازمان ها و ارگان هــای دولتی با برگزاری 
همایش ها و جشــنواره ها و 
کارگاه های آموزشی با هدف 
به  شــهروندان  توجه  جلب 
محیطی که زندگی می کنند، 
وظیفه خــود را در قبال این 
کره خاکــی انجام می دهند. 
این روز برای افزایش آگاهی 
از چندوچــون حفاظــت از 
و تحریــک  محیط زیســت 
سیاســتمداران بــه گرفتن 
تصمیماتی برای رویارویی با تخریب محیط زیســت 
و گونه های زیســتی جانوری انتخاب شــده است. ما 
مدت هاســت از اکوسیســتم های زمین بهره برداری 
کرده ایم و آنها را از بین برده ایم. ترمیم اکوسیستم به 

معنای جلوگیری، توقف و برعکس 
کردن روند این آسیب ها و تغییر 
رویــه بهره بــرداری از طبیعت تا 

بهبود آن است.«
اداره  رئیــس  گفتــه  بــه 
محیط زیســت منطقه 6، امسال 
هــم همه گیــری کرونــا مانعی 
بــرای فعالیت های دوســتداران 
است:  نکرده  ایجاد  محیط زیست 
»با توجه به اینکه حدود یک سال 
و نیم از شــیوع کرونا می گذرد، 
بســیاری از کشورها، به مناسبت 
5 ژوئــن، طبق روال ســال های قبــل، برنامه های 
محیط زیستی متنوعی را برگزار کردند. این برنامه ها 
که به صورت آنالین اجرا شــدند، پیــام حفاظت از 
محیط زیست را حتی با وجود خانه نشینی شهروندان 
به گوش آنها رســاندند.«  اسکندری هدف از اجرای 
جشــنواره »کودک و طبیعت« را هم نهادینه کردن 
این آموزش ها و فرهنگسازی می داند: »اگر از دوران 
کودکی حفاظــت از محیط زیســت در فرزندانمان 
نهادینه شود و آموزش ببینند، در بزرگسالی احترام 
به زمین را فراموش نمی کنند و در آینده شاهد حضور 
افراد مسئولیت پذیری در جامعه خواهیم بود. پس چه 
بهتر که از همان دوران کودکی اخالق زیست محیطی 
را در آنها نهادینه کنیم. قرار نیست از طریق قوانین 
و ضوابط و ســختگیری ها از محیط زیست حفاظت 

شود.«
رئیس اداره محیط زیست منطقه 6 می گوید: »در 
این جشنواره به کودکان آموزش های زیست محیطی 
و چگونگی تفکیک زباله تر از خشک، چرخه بازیافت 
زبالــه و... با اجرای برنامه شــاد و موزیکال، در قالب 
عروسک هایی که رفتارهای صحیح محیط زیستی را 

  امســال همزمان با سایر کشــورهای جهان، عالوه بر روز جهانی محیط زیست، شاهد 
تدارک برنامه های ویژه هفته محیط زیســت هم در کشــور بودیم. شهرداری های مناطق 
مختلف، از 16 تا 22 خرداد، با شــعار »نیم قرن حفاظت از   زیست بوم های ایران: بازنگری، 
نوسازی، بازسازی« برنامه های متنوعی را اجرا کردند. اداره محیط زیست شهرداری منطقه 
6 هم بیکار ننشســت و با برپایی جشــنواره »کودک و طبیعت« در بوستان اسدآبادی 
گامی در مسیر آگاهی و آموزش های محیط زیســتی برداشت. جشنواره با حضور پرشور 
کودکان و دبیران کانون های محیط زیســت محله های منطقه 6 رنگ وبوی دیگری به خود 
گرفت و راهکارهای حفاظت از محیط زیســت و کاشت چند نمونه گل وگیاه در قالب برنامه 
عروسکی و شاد آموزش داده شد. کودکان حاضر در جشنواره در مسابقه نقاشی با موضوع 

محیط زیست هم شرکت کردند. 

معصومهحقجو

جشنواره »کودک و طبیعت« 
در مسیر آگاهی و آموزش های محیط زیستی

ادای احترام به زمین 
از کودکـی

»احسان یلوه«، 
شهردار ناحیه یک منطقه 6 

برای حفاظت 
محیط زیست از خانواده 

شروع کنیم
در یک زنجیره غذایی که نیاز 

همه جانداران تأمین می شود، تخریب 
اکوسیستم می تواند تأثیر منفی بر این 

زنجیره بگذارد و غفلت از آن باعث 
گرسنگی جانداران و انسان ها شود. 

انسان ها هرچه دارند از طبیعت است؛ 
آب، غذا، پوشاک، سوخت و حتی همین 
تکنولوژی که روز به روز در حال پیشرفت 

است، برخاسته از طبیعت است. 
در این میان ساده ترین موضوعی که 

شاید کمتر مورد اهمیت قرار گرفته باشد، 
تنفس است. ما محتاج اکسیژن هستیم 
و هوای تازه و سالم نیاز بشر است، اما 
متأسفانه هر روز این هوا را در شهرها 
با  تردد خودروها و در جنگل ها با قطع 

درختان آلوده تر می کنیم و این روند به 
مرور باعث ایجاد اختالل در تصفیه هوا 

می شود. 
امروز با وجود گازهای گلخانه ای و 

گرم شدن زمین شاهد خشکسالی، سیل 
و فرسایش خاک هستیم که از پیامدهای 
تخریب محیط زیست توسط انسان است. 

یکی از مشکالتی که در کشور با آن 
مواجهیم خشکسالی و فرسایش خاک 

است که کمتر به آن پرداخته شده است. 
مصرف بی رویه آب نه 

فقط در مصرف خانگی، 
بلکه در بخش کشاورزی 

و صنعت و استفاده 
بی رویه از سفره های آب 
زیرزمینی باعث شده با 

خشکسالی مواجه باشیم 
و به تبع آن، امکان 

دارد آتش سوزی هایی 
در جنگل ها و مراتع رخ بدهد. به هر حال 
این اکوسیستم است که نقش حفاظتی در 

مقابل بالیای طبیعی دارد. 
 متأسفانه انسان با تخریب محیط زیست 

مانع از ادامه یافتن این چرخه حفاظتی 
شده است. باید برای آیندگان این طبیعت 

را حفظ کنیم، اما متأسفانه روز به روز 
وضعیت بدتر می شود و قطعًا کشورها، 
دولت ها و مردم باید در این زمینه به 

یکدیگر کمک کنند. ساده ترین اقدامی 
که می توان انجام داد در خانواده است. 
هر شهروندی می تواند از خانواده خود 
شروع کند و با تولید کمترین زباله در 

طول شبانه روز و کمترین  تردد با خودرو 
شخصی به حفاظت از محیط زیست کمک 
کند. امیدوارم همه کشورها بتوانند با ارائه 
راهکارها و برنامه های مفید برای حفاظت 

از محیط زیست گام مؤثری بردارند. 

احسان یلوه
شهردار ناحیه یک 

منطقه 6 

رئیس اداره محیط زیست 
منطقه 6:باید تالش 

کنیم با افزایش 
آگاهی و آموزش های 

 زیست محیطی در 
رفتارهای شهروندان 

تغییر ایجاد کنیم، چراکه 
تغییر رفتار باعث تحول 

در زندگی می شود

اگر از دوران کودکی 
حفاظت از محیط زیست 

در فرزندانمان نهادینه 
شود و آموزش ببینند، در 

بزرگسالی احترام به زمین 
را فراموش نمی کنند و در 

آینده شاهد حضور افراد 
مسئولیت پذیری در جامعه 

خواهیم بود

فاطمه  کرمی
دبیر محیط زیست 
محله بهجت آباد و 

منطقه 6

نشانه تمدن
دبیر محیط زیست 

محله جمالزاده

نرجس اسکندری
رئیس اداره محیط 

زیست معاونت خدمات 
شهری منطقه6

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

محیط زیســتی و جامدادی به دوچرخه ســواران و 
رکاب زنان دوستدار طبیعت در آبنمای بوستان الله با 
همراهی دبیران کانون منطقه بود. همچنین در سرای 
محله نظامی گنجوی، به مناسبت هفته محیط زیست، 
به نانوایان و مشتریان مضرات استفاده از کیسه های 
پالستیکی گفته شد و آنها را به قراردادن نان در کیسه 

پارچه ای تشویق کردیم.«
او ادامه می دهد: »با توجه به اینکه خانه نشــینی 
اجبــاری در روحیه اکثر شــهروندان اثــر نامطلوب 
گذاشــته، می توان از ظرفیــت پارک های منطقه 6 
استفاده و برنامه های آموزشــی را در فضای باز اجرا 

کرد. اگر این برنامه ها با موسیقی و اجراهای عروسکی 
و شاد همراه باشــد، قطعًا در جذب شهروندان مؤثر 
اســت. حتی آموزش از کودکی و همراه با برنامه های 
شــاد زودتر نتیجه می دهد و می توان گفت یادگیری 
در ســنین پایین بهتر اســت. قبــل از کرونا که در 
مدارس فعالیت داشــتم دانش آموزانــی را دیدم که 
اهمیت زیادی به محیط زیســت می دادند و بسیار از 

آموزش های محیط زیستی استقبال می کردند.« 

پای صحبت کودکان
»یونا« پسر حدودا 6ساله ای است که در 
این جشنواره در کنار دوستانش آموزه های 
محیط زیســتی را یاد گرفته اســت. او نخ 
بادکنکی را که شعار محیط زیستی روی آن 

نوشته شده، مدام تکان می دهد 
و با هیجــان می گوید: »اینجا 
یاد گرفتم کــه باید از زمین 
مواظبت کنم. اگر کســی در 
مهدکودک یا خیابان و کوچه 

زباله ای روی زمین ریخت، زباله 
را بردارم و در نزدیک ترین سطل زباله 

بیندازم. با گل هــا و گیاهان باید مهربانی 
کنیم و مخصوصًا تابستان ها بیشتر به آنها 

آب بدهیم.«
»باران« یکی دیگر از شرکت کننده های 
جشنواره است که یک گلدان کوچک هم 

در دســت دارد. از او می پرســم 
می داند چطــور باید از زمین 
مواظبــت کند که می گوید: 
اجرا  نمایش  »عروسکی که 
کرد گفــت اگر می خواهیم 

حال زمین خوب باشد، نباید 
سیگار بکشیم و درخت ها را قطع 

کنیم. من هم در خانه آشــغال هایی را که 
خشک هستند با کمک مادرم جدا می کنم 
و زباله های خیس را هم در سطل جداگانه 
می ریزم تا مأمورهای شهرداری برای جمع 

کردن آنها راحت باشند.«
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سال  هاســت اهالی خیابان ظهیراالسالم از دست 
این موتورســوارها خونشان به جوش آمده است. در 
خیابان  پیاده روهــای 
هــم موتــور حرکت 
ابتــدای  می کنــد. 
تقاطــع  خیابــان در 
خیابان جمهوری انبوه 
کنار  موتورسیکلت  ها 
هم پارک شــده اند و 
افراد  عبــور  برای  راه 
از پیــاده رو به خیابان 
را مســدود کرده اند و منتظر آماده شدن بار اجناس 
مغازه  ها هســتند. روی یکی از موتورها جعبه بزرگی 
به چشــم می  خورد. راننده مشغول بستن جعبه به 
کمک طناب است. تقریبًا روی زین موتور جایی برای 
نشســتن موتورسوار نیســت. خودش را »اسماعیل 
جعفری« معرفی می  کنــد: »همه این موتورها برای 
جابه جایی بار اینجا پارک شــده اند. این اطراف چند 
پارکینگ موتورســیکلت وجــود دارد اما برای ما به 
صرفه نیســت که در آن پارک کنیــم. چون روزی 
چندین بار می  رویم و می  آییــم و برای هر بار ورود 
به پارکینگ باید هزینه ای جــدا بپردازیم. ما اینجا 
نیم ســاعت یا یک ساعت منتظر بار می  مانیم و بعد 
می  رویم.« بار وانت را سوار موتورسیکلتش می  کند و 
به زحمت جمعیت را می  شکافد و در شلوغی خیابان 

ناپدید می  شود. 

 تردد در خط ویژه    اتوبوس
پر حادثه  ترین حضور موتورسیکلت  ها در منطقه، 
به مسیر خطوط ویژه اتوبوس و وسایل نقلیه امدادی 
برمی گردد. مهم ترینشــان خیابان مولوی و خیابان 
جمهوری و خیابان شــوش. »رویا بهرامی« از اهالی 
محله تختی می گوید: »در مســیر خط ویژه خیابان 
شوش هر روز حادثه تازه  ای به وجود می  آید که مقصر 
اصلی در آن، موتورسوارانی هستند که این مسیر را 

برعکس طی می  کنند.«
 وضعیت در خطوط ویژه و مســیر بی.آر.تی هم 
بهتر از این نیســت؛ آن هم در شرایطی که ورودی 
و خروجی مســیرهای ویژه سر هر تقاطع را با موانع 
فیزیکی مســدود کرده اند و مأمــوران راهنمایی و 
رانندگی رفت وآمد در این مسیرها را کنترل می  کنند. 
یکی از راننده هــای اتوبوس  های تندرو می  گوید: 
»نگه داشتن وسایل نقلیه سنگین مثل اتوبوس، آن 
هم وقتی داخل آن پر از مسافر است در سرعت  های 
باال کار ساده  ای نیست. با این حال در خیابان مولوی 
موتورسیکلت  ها ناگهان از پیاده رو، کوچه  های اطراف، 
یا از مســیر خیابان وارد مســیر ویژه می  شوند و ما 
مجبور به ترمزهای ناگهانی می شویم. همین موتورها 
مســیر ویژه را مســدود می  کنند و باعث کند شدن 
سرعت ما می  شوند. در همین خط روزی نیست که 
تصادف حادثه سازی توسط همین موتورسیکلت  ها به 

وجود نیاید. کسی هم نمی تواند جلو آنها را بگیرد.«

 موتورسوارها هوای هم را دارند
»مهران موســی زاده« از موتورســوارانی است که 
گوشه خیابان مولوی ایستاده است. او می  گوید: »همه 
موتورســوارها خوب می  دانند که وسیله خطرناکی 
زیر پایشــان اســت. با کوچک تریــن ضربه  ای، 
موتورسوار پرت می  شــود و دستش به هیچ بند 
اســت. با این حال به خاطر شغلمان مجبور به 
اســتفاده از موتورسیکلت هستیم. اگر از دست 
جریمه  هــا و خواباندن موتــور در پارکینگ در 
برویم، بخورونمیری کاسب می  شویم. بیشترین 
بار و ســفارش کار در بازار اســت که آن هم در 
محدوده طرح ترافیک قرار دارد و با خودرو نمی  توان 
در آن کار کرد.« از موتورسیکلت ســوارانی می  گوید 
کــه هوای همدیگر را دارنــد و اگر جایی پلیس 
به جمع آوری موتورسیکلت  ها مشغول  راهور 
باشد به همدیگر خبر می  دهند: »وقتی یک 
موتورسوار پلیس را می  بیند که موتورها را 
توقیف می  کنند، از همان مسیر برمی  گردد 
و هر موتورسواری که ببیند را خبر می  کند. 
نداشتن گواهینامه، نداشتن کاله ایمنی و بار 
اضافه، عبور از چراغ قرمز، حرکت در خط ویژه 
از خالف  هایی است که اگر موتورسوار انجام داده 

باشد موتورش توقیف می  شود.« می خندد: »حرکات 
نمایشی با موتور هم که کار ما نیست؛ این وسیله نان 

درآوردن ما است و وقت تفریح با آن را نداریم.«

 اقدامات اساسی برای ساماندهی موتورها 
 در منطقه 12

علی محمد سعادتی، شــهردار منطقه، با اشاره به 
معضل موتورســواری در منطقه 12 علت اصلی این 
شــرایط را قرار گرفتن بخش عمــده منطقه 12 در 
محدوده طرح ترافیک و واقع شدن بازار و راسته های 
تجــاری در آن عنوان کــرد و گفت: »با توجه به این 
شــرایط امکان کم کردن تعداد موتورسیکلت ها در 
شــهر وجود ندارد، اما ما می توانیم با    ترویج فرهنگ 
موتورســواری حداقل از حوادث این بخش کاسته و 

نظم و نظامی به حرکت موتورها در شهر دهیم.«
او بــا اشــاره بــه اجرای 
طــرح موتورســوار خوب در 
منطقه با محور »گســترش 
با  و  ایمــن«  موتورســواری 
تغییر  آگاهی بخشی،  رویکرد 
رفتــار اجتماعــی و آموزش 
عملکــرد صحیح ترافیکی به 
موتورســواران می افزاید: »با 

توجه به اینکه سهم باالیی از موتورسواران در حوادث 
رانندگی نقش دارند، این مانور با در نظرگرفتن پنج 
هدِف ترغیب به اســتفاده از کاله ایمنی، تغییر رفتار 
موتورســواران از طریق هوشیارســازی و آگاه سازی 
خانــواده آنهــا و رعایت قوانین و مقــررات ترافیکی 
)سرعت مطمئنه، عدم حمل بار و...(، پرهیز از    تردد در 
خط ویژه، تونل های شهری و مسیرهای ممنوع العبور 
و در پیاده روهــا و احترام به حقــوق عابران پیاده در 

سطح منطقه اجرا می شود.« 

 اجرای طرح در نقاط پرتردد
او با بیان اینکه این پویش سرآغازی بر تغییر نگرش 
شــهروندان موتورســوار و تغییر رفتار موتورسواران 
بی توجــه یا کم توجه به حقــوق قانونی خود و دیگر 
شــهروندان خواهد بود ادامه می دهد: »این طرح هر 
مرحله در یکی از پــر   ترددترین تقاطع های منطقه 
برگزار می شود.« او با یادآوری این نکته که هم اکنون 
46 درصد از تصادفات منجر به فوت به موتورسواران 
اختصاص دارد، تأکید می کند: »موتور تنها وســیله 
نقلیه بســیاری از شــهروندان و خانواده آنان است 
و چه بسیارند شــهروندانی که به جز    تردد با موتور، 
با کار از طریق این وســیله امرار معاش می کنند؛ اما 
نباید فراموش کنیم که هیچ یک از این موارد، دالیل 
موجهی برای قانون گریزی و چشمپوشی مسئوالن از 

این موضوع نیست.«

  روزانــه بیــش از 2 میلیون ســفر 
درون شــهری به منطقه 12 رخ می  دهد و 
تشکیل  موتورسواران  را  افراد  این  اغلب 
می  دهند. صدای قیقاژ موتورسیکلت  ها از 
خیابان  های  و  رفت وآمد  پر  چهارراه  های 
اصلی گرفته تا کوچه پسکوچه  های باریک 
و پیچ در پیچ منطقه به گوش می  رســد. 
حضور بیش از حد موتورســیکلت  ها در 
منطقه به یکی از مهم ترین معضالت اهالی 
این منطقه تبدیل شــده است. شاید اگر 
راهنمایی  قوانین  موتورسوارها  این  همه 
رعایت  را  و حقوق شهروندی  رانندگی  و 
بســیاری  نگیرند،  نادیده  را  آن  و  کنند 
برطرف شــود؛  ترافیکی  از مشــکالت 
مشــکالتی که هم ساکنان و هم کاسبان 
و هم مهمانان منطقه را به ســتوه آورده 
اســت و حتی موانع آهنی پیاده روها هم 
موتورسیکلت  ها  حضور  از  مانع  نتوانسته 
در پیاده روهــای منطقــه شــود. طبق 
نظرســنجی انجام شــده در منطقه در 
منطقه  معضل  بزرگ ترین   1394 ســال 
از نظر اهالــی حضور معتادان و مزاحمت 

موتورسیکلت  ها شناخته شده است.  

فاطمهعسگرینیا

بی قانونی موتورسیکلت ها 
در خیابان های منطقه 12 
امان مردم را بریده است 

ویراژ در دل حادثه 
برای یک لقمه نان

معضل پیچیده 
طرح ترافیک
موتورسیکلت  ها اصلی  ترین مشکل 
ترافیکی منطقه 12 هستند و حل این 
مشکل ساده نیست. فاکتورهای مهمی در 
ساماندهی موتورسیکلت  ها در منطقه نقش 
دارند. قرار داشتن منطقه در محدوده 
طرح ترافیک، افزایش تقاضا در منطقه 
برای استفاده از موتورسیکلت را باال برده 
است به طوری که این موتورسیکلت  ها 
هم برای جابه جایی بار و وسیله و هم 
مسافرکشی به کار می  روند. ارزان بودن 
این وسیله دلیل دیگری برای استفاده 
بیشتر از آن است. کارشناسان حمل و نقل 
ترافیک وجود مشکالت فنی از جمله 
نوع پالک موتورسیکلت  ها را عامل 
دیگری برای اجرایی نشدن قانون درباره 
موتورسیکلت ها می  دانند و معتقدند پالک 
موتورسیکلت  ها به گونه ای نیست که 
توسط دوربین  ها ثبت شود و برای این کار 
باید زیرساخت  ها کامل شود. 

علی محمد سعادتی
شهردار منطقه12

 ، م خیا
امــام  ســیروس، 

مولوی،  خمینــی)ره(، 
چهــارراه  سرچشــمه، 

اســتامبول پــر حادثه ترین 
که  هستند   12 منطقه  تقاطع  های 
اغلب تصادفات در آن به موتورســیکلت  ها 
مربوط می  شــود. بیــش از 60 درصد از 

خسارت  های جانی موتورسواران هنگام 
تصادف، به نداشتن کاله ایمنی 

مربوط می  شود. 

تقاطع های 
پر حادثه 
منطقه12

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

در شهر

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

چند وقت پیش دریچه هــای فاضالب ابتدای 
خیابان نارنج در ترکمنســتان، مشکل ســاز شده 
بودنــد و فاضــالب از آنها به خیابــان مي ریخت. 
اهالــی گزارش ماجرا را به شــهرداری و اداره آب 
و فاضالب دادند تا مشــکل حل شود. مدتی بعد، 
زمانی که اهالی در انتظار کاری اساسی برای رفع 
این آلودگی بودند، تانکری از اداره آب فرســتاده 
شد و فاضالب تخلیه شــد! مدتی بعد با پر شدن 
دوباره فاضالب، تانکر دیگری برای تخلیه آمد، اما 
مشکل حل  شــدنی نبود. با پیگیری مداوم بعضی 
اهالی، این بار کناره دریچه فاضالب کنده شــد و 
فاضالب به جوی آب وصل شد تا در آن رها شود 
و به خیابان نریزد. بله، مشــخص اســت که بقیه 
ماجرا به ایجاد یک جوی متعفن و غیربهداشــتی 
ختم مي شــود که جای آب روان، فاضالب در آن 

جاری است. 

کسی مسئولیت نمی  پذیرد
»سعید تهرانی«، از اهالی این خیابان، که مدت ها 
برای رفع مشــکل یادشده تالش کرده و نتیجه ای 
نگرفته اســت،  می گوید: »بیشتر از یک سال است 
که از این دریچه آب و فاضالب بیرون  می آید. االن 
3 ماه است که کنار دریچه را باز کرده اند و فاضالب 
که از دریچه بیرون  می زند، وارد جوی  می شــود و 
بعد هم به خیابــان  می ریزد. هرچقدر 
هم تماس 

 می گیریم، نتیجه ندارد. در این مدت فقط یکی،2 
 تا بار فاضالب انباشته شــده با تانکر خالی شــده 
اســت و بعد هم باز كانال پر  می شــود و فاضالب 
به جــوی  می ریزد. تصــور ما این بــود که وقتی 
فاضالب را با تانکر از اینجا مي برند، خارج از شــهر 
خالی اش  می کنند، امــا آن را داخل كانال خیابان 

وزوایــی  می ریختنــد.« او از بوی بد 
این فاضــالب شــکایت  می کند که 
با نزدیک شــدن به تابستان بیشتر 
هم شــده اســت. از این بیشتر، او از 
مراجعات متعدد به شهرداری و اداره 
آب و فاضالب منطقه شــاکی است 
که هیچ کدام مسئولیت حل مشکل 
را نمی پذیرند: »وقتی به شــهرداری 
مراجعه  می کنیــم،  می گویند باید به 
اداره آب بروید، وقتی هم به اداره آب 
شکایت  می کنیم،  می گویند ماجرا به 
این  در  مربوط  می شــود.  شهرداری 
میان، ما مانده  ایم و فاضالب و محیط 
غیربهداشــتی و مشــکلی که ظاهرا 

حل نشدنی است.«

کانال فاضالب درست اجرا نشده 
یکــی دیگر از اهالی کــه فیلم ها و عکس های 
زیــادی هــم از وضعیت ایــن فاضــالب گرفته، 
همسایه ها را هم در ادامه دار شدن این ماجرا مقصر 
 می داند: »برای خیلی از همسایه ها این 
وضعیــت گویی یک مســئله طبیعی 
اســت. به راحتی از کنار آن  می گذرند 
و شکایت و اعتراضی هم ندارند و برای 
حــل آن پیگیر نیســتند. انگار حس و 
حال ندارند. من خیلی پیگیری کرده ام. 
با شهرداری تماس گرفتم که گفتند باید 
با اداره آب و فاضــالب تماس بگیری. با 
اداره آب که تماس گرفتم، گفتند مشکل 
را ثبــت  می کنند و نتیجه را اعالم خواهند 

گالیه اهالی خیابان ترکمنستان از بوی تعفن در محله

 وقتی  فاضالب 
به نهر آب می ریزد

  خیابان ســهروردی، خیابان ترکمنســتان، خیابان نارنج. اینجا که باشید، به خیابان های اصلی 
دسترسی خوبی دارید، فروشگاه زنجیره ای درســت در چندمتری شماست، تاکسی و اتوبوس هم 
به راحتی قابل دســترس است. اما یک مشکل بزرگ دارید. فاضالب سر خیابان ترکمنستان به جای 
لوله های فاضالب در خیابان جاری اســت. این یعنی منظره ای زننده و بویی آزاردهنده که اهالی این 

محله چندین ماه است آن را تحمل  می کنند.  

شقایقعرفینژاد

كرد. البته هیچ خبری نشــد. اگــر مبلغ ناچیزي 
 بدهی در قبض آب و فاضالب باشد، مدام اخطاریه 
دریافت  می کنیــم که باید بدهی مــان را بدهیم 
وگرنــه آب را قطع  می کنند، امــا پیگیر این طور 

مشكالت ما نیستند.« 
»عباس پناهی« از مبلغی هم که از شهروندان 
بابت ایجاد شــبكه فاضالب گرفته شده، صحبت 
 می کند و  می گوید: »از همه ما هزینه زیادی بابت 
ایجاد شــبكه فاضالب دریافت شــده، اما اگر قرار 
اســت كار به این شکل انجام شــود که لوله های 
فاضالب كشش نداشته باشد، پیمانکار تعهد کاری 
نداشته باشــد و کار را ناقص و مشکل دار تحویل 
داده باشــد، باید چه كرد؟ چه كســي پاســخگو 
خواهد بود؟ روشــن است كه یا قطعات ایراد دارد 
یا کار درســت انجام نشده اســت. در هر صورت 
این مشــکل به وجود آمده است. حاال باید جوابگو 

باشند.«
او از بــوی تعفنی که در محله پیچیده اســت، 
شــکایت دارد و  می گویــد ایــن وضعیــت باعث 
شرمساری اســت. پناهی توضیح  می دهد که این 
فاضــالب در تمام روز جریــان دارد و به خصوص 
طرف هــای عصر وضعیت بدتری پیــدا  می کند و 
بیشتر  می شــود. او  می گوید: »فاضالب از ابتدای 
خیابان نارنج شــروع  می شــود و تا پایین خیابان 
ادامه پیدا  می کند و حتی در خیابان 
ترکمنســتان هــم وجــود دارد. در 
کوچه های فرعی مثل صنوبر هم که 
شیب جوی در آن درست نیست، آب 
از جوی به خیابــان مي ریزد و بوی 
بسیار آزاردهنده ای ایجاد  می شود. به 
دنبال این وضع، آلودگي به خانه های 

مردم هم کشیده  می شود.« 

سالمتی بچه ها در خطر است
»پرویــز رجب پور« یکــی دیگر از 
ســاکنان این خیابان اســت که چند 
بار برای رفع این مشکل به شهرداری 
منطقه مراجعه کرده است: »وقتی به 
شــهرداری رفتم، گفتند باید با 13۷ 
تمــاس بگیرم. بــه 13۷ هم که زنگ 
زدم، گفتند به ما مربوط نمی شــود و 
باید به آب و فاضالب مراجعه کنید. به هر حال نتیجه 
نگرفته ایم و مشکل همچنان باقی است. بقیه اهالی 

هم از پیگیری خسته شده اند و کاری نمی کنند.«
او از مشــکالت بهداشــتی این وضعیت برای 
بچه ها هم صحبت  می کنــد: »اینجا پارکی وجود 
دارد کــه گاهی بچه هــا در آن بــازی  می کنند. 
توپشان داخل این فاضالب  می افتد و مجبورند پا 
در این آب آلوده  بگذارند، به توپ دست  می زنند 
و برش  می دارند. این کار برای سالمتی شــان مضر 

است. نمی توان مدام مراقبشان بود.«
او از فروشگاه زنجیره ای در این خیابان  می گوید 
که باعث رفت وآمدهای زیادی شــده در حالی که 

درست روبه رویش این دریچه وجود دارد.

 اعضای شورایاری 
محله سهروردی:

مشکل به زودی رفع 
 می شود

اعضای  از  امــا »زهــرا لطفــی زاده«، 
شــورایاری محله ســهروردی و باغ صبا، 
مشــکل را پیگیری کرده است. او مسئله 
را با »مریم صفایــی«، مدیر عمران ناحیه 
3 منطقه ۷، در میان گذاشــته و با این که 
باز هم تأکید شده که ماجرا به شهرداری 
ارتباط پیــدا نمی کنــد، قول هایی مبنی 
بــر پیگیری مشــکل از طریــق اداره آب 
و فاضــالب منطقه دریافت کرده اســت. 
مریــم صفایی اعالم کرده كه موضوع پیرو 
مکاتبه 6 ماه پیش مجدداً به شرکت آب و 
فاضالب منطقه منعکس شده است. ضمن 
این که در تماس تلفنی با فوریت های 122 
هم موضوع گزارش شــده است. او به این 
ترتیب اعالم کرده که مشکل به زودی رفع 

 می شود.

3 ماه است که 
کنار دریچه را 
باز کرده اند و 

فاضالب که از 
دریچه بیرون 
 می زند، وارد 

جوی  می شود و 
بعد هم به خیابان 

 می ریزد

اد
نژ

س 
عبا

د 
حم

: م
س

عک



9 یکشنبه  30 خرداد 1400   شماره 807 8 12 یکشنبه  30 خرداد 1400   شماره 807 
 11

10 7 6 مناطق 
12

 11
10 7 6 مناطق  ویژه ویژه

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

 بــر این اســاس، و با هدف رشــد و شــکوفایی 
اســتعداد ها و استفاده از ظرفیت های محلی، معاونت 
اجتماعی شهرداری پازل دهم پایتخت برای نخستین 
بار جشــنواره »هر شهروند؛ یک رســانه« را در میان 
اهالی این منطقه برگزار می کند؛ جشنواره ای با موضوع 
فرهنگی و هویتی تکه دهم پایتخت که اهالی می توانند 
در قالب عکاسی، نقاشی، خبرنویسی، فیلم کوتاه و... 
دیدگاه ها و نظراتشــان را برای اداره بهتر شهر و ارائه 
خدمات بهینه شــهری اعالم کنند. در این جشنواره 
برای همه اعضای خانواده بدون هیچ محدودیت سنی 
و متناسب باسلیقه های مختلف برنامه هایی پیش بینی 
شده است و در پایان، برگزیدگان از جوایز نفیس این 
مسابقه بهره مند شوند و آثارشان به یادگار در نخستین 
کتاب بانک اطالعاتی محلی ثبت می شود. برای کسب 
اله یاری«،  اطالع از جزئیات این جشنواره با »حمیدرضا 
معاون اجتماعــی و فرهنگی شــهردار منطقه 10، 
گفت و گو کرده ایم. همچنین سراغ تعدادی از نخبه ها 
و دســت اندرکاران رسانه محلی در منطقه رفته ایم و 

نظرشان را درباره جشنواره جویا شده ایم. 
حس تعلق خاطر محلی، یکی از نیاز های زندگی، 
به ویژه زندگی شهروندی، محسوب می شود. در واقع، 
به واسطه همین حس است که هر شهروند می تواند 
در قبال مسائل اجتماعی، فرهنگی و شهری و برای 
داشتن شهری آباد و توسعه یافته مسئولیت پذیر باشد. 
معاون اجتماعــی و فرهنگی تکه دهــم، ایده پرداز 
برگزاری جشنواره »هر شهروند؛ یک رسانه«، با بیان 
این مطلب می گوید: »کمک گرفتن از شهروندان برای 
اداره امور شهر یکی از بهترین راهکارهای پای کارآمدن 
مردم اســت. در واقــع، همه تالش مــا معطوف به 
خدمت رســانی به شــهروندان برای ارتقای کیفیت 
زندگی اســت. و برای ارتقای کیفیت زندگی قبل از 
هر چیز باید بدانیم نیاز و مطالبات مردم چیست و چه 
موضوعی باعث ایجاد انگیزه در میان آنها می شود تا 
به عنوان یکی از بازوان مدیریت شهری به مشارکت در 
مسائل اجتماعی ترغیب شوند. با این نگاه ایده  برپایی 
جشــنواره ای ذیل عنوان کلی  رسانه محلی در ذهنم 

قوت گرفت.«

 فرصتی برای بروز استعداد ها 
شــهروندان برای اعالم نیــاز و دیدگاه های خود 
باید تریبون داشــته باشند تا مســتقیم و بی واسطه 
خواســته ها، مشــکالت و نیازهای خــود را به گوش 
مســئوالن برسانند. عالوه بر این، مسئوالن هم باید از 
کانالــی با مردم در ارتباط باشــند و بدانند با توجه به 
نیاز مخاطب، در چه مواردی برنامه ریزی کنند. برپایی 
جشنواره کمک بزرگی به برقراری ارتباط دوسویه میان 
مردم و شــهروندان می کند و فرصت خوبی برای بروز 
استعداد هاست. »حمیدرضا اهلل یاری« با بیان این مطلب 
می گویــد: »یکی از ویژگی های این جشــنواره فراهم 
شدن فرصتی برای شکوفایی استعداد هاست. شهروندان 

با شــرکت در این جشنواره می توانند دانش، استعداد  
و توانایی شان را محک بزنند. از این طریق شهروندان 
نخبه ســاکن در منطقه شناسایی می شوند، ما هم با 
برگــزاری کارگاه و دوره های آموزشــی و تخصصی 
می توانیم بستری را برای بهره مندی از استعداد ها در 
مســیر اداره بهتر محله و در ابعاد بزرگ تر، منطقه و 
شهر، فراهم کنیم و اگر بخشی از منطقه نیاز به طراح 

و ایده پرداز داشت از ظرفیت محلی کمک بگیریم.«
بــه گفته معاون اجتماعــی و فرهنگی تکه دهم 
پایتخت، برگزاری این جشنواره را باید در نیمه نخست 
ســال 1400 نقطه عطفی برای فراهم کردن انگیزه 
مشــارکت طلبی در اداره شــهر میان اهالی دانست، 
چراکه شــهروندان با حضور در یــک رقابت برابر با 
راهکارهای اثرگذار برای تسهیل و کاهش مشکالت 
و آسیب های اجتماعی آشــنا می شوند و بسیاری از 
نظرهایشان در برنامه ریزی های شهری مورد ارزیابی 

و توجه قرار می گیرد. 

 احیای هویت فراموش شده
توجه به هویت محله و اســتناد به وجود مدارک 
قدیمی موضوع اصلی جشنواره است. مهم ترین هدف 

ما زنده کردن و یاد آوری موضوعات هویتی و احیای 
فرهنگ و بسیاری از رسم ها و آیین های نیکوی 

محلی اســت که این روزهــا در گرد وغبار 
فراموشــی جای گرفته اســت. اهلل یاری 
با ذکر این ســخنان، ادامــه می دهد: 
»احیای هویت و پررنگ کردن شاخصه 

جاذبه گردشگری، فرهنگی و اجتماعی 
و معرفی اسناد ارزشمند هویتی منطقه برای اهالی، 
به ویژه نســل جوان، که نقش مهمی در شکل گیری 
هویت امروز شهر و اداره آن دارند، از دیگر اهداف این 
جشنواره است. در پایان نیز بهترین آثار برگزیده در 
کتابی با عنوان »کتاب اول جشنواره« جمع آوری و به 

همچنین  می رســند.  ثبت 
نمایشگاهی از آثار در موزه آثار 
طبیعی و حیات وحش هفت چنار 

برگزار می شود.«

 آشنایی با نخستین ها 
یکــی از جذابیت هــای کنجــکاوی و 
پرسشگری کشف ناشناخته هاســت. در واقع، 
ســنگ  بنای قدم گذاشــتن در هر کاری همین 
حس کنجکاوی است. »سید رسول امینی«، نویسنده 
کتاب »طهــران در گذر زمان)سلســبیل(«، با این 
توضیح می گوید: »وقتی در خانه ای زندگی می کنیم، 
کنجکاوی درباره تاریخچه خانه، اینکه کی ســاخته 
شده؟ بانی ساخت آنچه کسی بوده؟ و سؤاالتی از این 
دست، محتمل ترین اتفاق است. یکی از ویژگی های این 
جشنواره هم آشنایی افراد با نخستین ها و چهره های 

شاخص محلی است. چهره ها 
و افراد نامداری که بســیاری 
از اهالی از سابقه سکونت آنها 
در محله شــان بی خبرند. این 
جشنواره فرصت خوبی برای 
آشــنایی اهالی و بسیاری از 
مدیران و متولیان فرهنگی با 

افراد شاخص محلی است.«
به گفته امینی، آشــنایی 

با این چهره های شــاخص که زمانی در همسایگی ما 
زندگی می کرده اند، تأثیر روشنی در ایجاد حس تعلق  
خاطر محلی و پای کارآمدن اهالی برای انجام فعالیت 

مشارکتی مردمی دارد. 

 افزایش میزان مشارکت اهالی 
اگر هــر حرکت و رویداد 
فرهنگی بــرای عرضه میان 
حرفــی  شــرکت کنندگان 
برای گفتن داشــته باشد، به 
همان اندازه شهروندان برای 
حضــور در آن از خود میل 
و رغبت نشــان می دهند و 
به نحــوی افزایــش میزان 
مشارکت شهروندان را هم به 
همراه دارد. »مریم رفیعی«، 

تسهیلگر اجتماعی دفتر توسعه محلی ناحیه 2 و 3، 
این را می گوید و ادامه می دهد: »رســانه محلی باید 
در درون خود محتوا و مفاهیم مورد نیاز مخاطب را 
داشته باشد. در این صورت است که از ظرفیت های 
محلی می توان نهایت استفاده را برد. و از همه مهم تر 
اینکه رسانه می تواند پلی برای رساندن صدای مردم 
به گوش مســئوالن باشــد. اما یکی از بزرگ ترین 
ضعف ها در اجرای این قبیل جشــنواره های محلی، 

نبود تبلیغات وسیع و گسترده برای شناساندن این 
اتفاق در میان اهالی اســت. بســیاری از برنامه های 
مدیریت شهری در بی خبری و بی اطالعی شهروندان 
اجرا می شود. به عبارت دیگر، تبلیغات و اطالع رسانی 
چندانی برای مشارکت و حضور اهالی در این برنامه ها 
به انجام نمی رســد و ابعاد برنامه هــا چنان که باید 

فراگیری و تأثیرگذاری شان را از دست می دهند.«
رفیعــی الزمه مورد اقبال عموم قرار گرفتن این 
جشــنواره ها را منوط به تبلیغات گسترده در محله 
و ایجاد هم افزایی بیشــتر مدیریت شهری با اهالی 
می داند و می گوید: »تولیــد محتوا و فراهم کردن 
بســتر مناســب برای یادگیری و بروز آموزش های 
شهروندی مهم ترین مســئولیت رسانه های محلی 
است که باید در اجرای چنین جشنواره های محلی 

هم لحاظ شود.«

 ایجاد انگیزه 
 برای حضور در حوزه فرهنگ

آشنایی با جاذبه های فرهنگی از دیگر راه های 
ایجاد انگیزه میان شــهروندان اســت. »ســیده 
منصوره میرزایی توکلی«، مدیر محله هفت چنار، 
با بیــان این نکته می گویــد: »تقویت جاذبه های 
فرهنگــی و هویتی یکی از اهداف این جشــنواره 
اســت. کاری که مدیران محله ها حتمًا باید برای 
تشــویق شــهروندان انجام دهند. شرکت در این 
جشــنواره فرصت خوبی برای بروز اســتعداد ها و 
توانایی اهالی است. آنها می توانند در کنار اعضای 
خانواده رقابت جالــب و هیجان انگیزی را تجربه 
کنند. تســهیل مشــکالت محلی با اســتفاده از 
دیدگاه ها و نظرات اهالی از دیگر محاسن شرکت 

در این جشنواره است.«

 معرفی و احیای جاذبه های گردشگری 
امامزاده معصوم)ع( یکی از جاذبه های برجسته 
گردشــگری در تکه دهم پایتخت است و قدمت 
آن به چندین قرن می رسد، اما 
بسیاری از اهالی با شخصیت 
برجســته این ســالله پاک 
خاندان پیامبر چنان که باید 

و شاید آشنایی ندارند. 
»مریم قاسمی«، از خبرنگارانی که 
در همشهری محله منطقه 10 فعالیت داشته، با 
اشاره به این موضوع می گوید: »تقویت جاذبه های 
گردشــگری یکی از ارکان رونق و   آبادانی محله ها 
محسوب می شود. سال های زیادی است که اهالی 
تکه دهم پایتخت در جوار مقدس امامزاده معصوم)ع( 
زندگــی می کنند، اما هنوز بســیاری بر این باورند 
که این امامزاده مرقد یک بانو اســت و عده ای هم 

حتی اطالعی از وجود این 
امامزاده ندارند. رسانه محلی 
در معرفی این شــخصیت 
برجســته نقش مهمی ایفا 
می کند.« به تعبیر قاسمی، 
رســانه های محلــی نقش 
میزان  افزایش  در  مهمــی 
اطالعــات و پررنگ کردن 
جاذبه هــای محلی دارند و 

در کنار این کارکرد می توانند زمینه ســاز تحوالت 
فرهنگی هم باشند. 

 فرصتی برای آموزش های شهروندی
»تکه دهم پایتخت یکی از کوچک ترین مناطق 
شــهر ماســت که اهالی خونگــرم و صمیمی اش 
همچنان بسیاری از ســنت ها حسنه مردم تهران 
قدیم را در این محله زنده نگه داشته اند. این ویژگی 

یکی از نقاط قوت منطقه محسوب می شود.«
»سحر جعفریان «، از دیگر خبرنگاران همشهری 
محله، با بیان این ســخن می گویــد: »اهالی این 
منطقه به نسبت سایر مناطق از سرانه های شهری 
کمتری برخوردارنــد. بافت جغرافیایــی و امکان 

هر  به  آســان  دسترســی 
نقطه از شــهر باعث شــده 
تا جمعیت زیــادی در این 
محله ساکن شوند؛ جمعیتی 
با  مختلف  قومیت هــای  از 
متفاوت  خرده فرهنگ های 
که حرمت همسایگی را به 
جــا می آورند و نســبت به 
یکدیگر احساس مسئولیت 

دارند. از دیگر ویژگی اهالی منطقه 10 مشــارکت 
اجتماعی بــاال در برنامه ها و فعالیت های اجتماعی 

و شهری است.«
به گفته جعفریان، برپایی جشــنواره های محلی 
کمک زیادی به افزایش اطالعات و آگاهی شهروندان 
و فرصتی برای ارائه آموزش های شــهروندی فراهم 

می کند. 

اطالع رسانی از طریق رسانه های محلی 
نقشی  محلی  رسانه های 
کلیدی در ارائه اطالعات و 
اخبار میان شهروندان دارند. 
»زهرا حاجی زاده«،  دکتــر 
پژوهشــگر ساکن در محله 
ســلیمانی، بــا بیــان این 
»رسانه های  می گوید:  نکته 
ظرفیت های  بیان  با  محلی 
موجــود انگیــزه مطالعه و 
جست و جوگری برای کشف 

ناشــناخته ها و گوشــه های پنهان محله را تقویت 
می کنند. وقتی شــهروندان بــا مطالعه یک مقاله 
یا گزارش بــا جاذبه های گردشــگری و فرهنگی 
محل سکونت خود آشنا شــوند، برای استفاده از 
این ظرفیت ها بیشــتر تشــویق می شوند و میل  و 
رغبتشــان برای معرفی جاذبه های محلی و حفظ 
آن دوچندان می شــود. اما نکته ای مهم در اجرای 
جشــنواره های محلی اطالع رســانی به موقع برای 
آگاهی شهروندان است تا فرصت حضور برای همه 

عالقه مندان فراهم شود.«

 نگاهی به اجرای نخستین جشنواره رسانه های محلی 
 در پازل دهم پایتخت در گفت و گو 

با متولیان برگزاری و نخبه های محلی 

 شهر زیست پذیر با 
هر شهروند؛ یک رسانه

  »تهران؛ شهری برای همه«؛ شعاری که شهردار تهران برای توسعه و احیای جاذبه های گردشگری 
و ارتقای کیفیت زندگی در پایتخت با اعالم آن سکان مدیریت شهری را به دست گرفت. بی  تردید، 
دست یافتن به این هدف نیازمند فراهم شدن مجموعه ای از زیرساخت هاست که در بخش مهمی از 
این مسیر شهروندان نیز سهیم اند. به عبارت دیگر، پایتخت نشینان می توانند با ابراز نظرها، دیدگاه ها 

و پیشنهادهای خود در ارتقای کیفیت زندگی شهری  اثرگذار باشند. 

بهارهخسروی

موارد شرکت 
برای جشنواره 
عالقه مندان به شرکت 

در جشنواره »هر 
شهروند؛ یک رسانه« 
تا نیمه تیرماه فرصت 

دارند آثارشان را به دفتر 
دبیرخانه جشنواره به 
نشانی: خیابان قزوین، 

پایین تر از دوراهی قپان، 
خیابان شهید بنکدار، 

ساختمان شهید حبیب 
غنی پور، طبقه دوم، 

دفتر معاونت فرهنگی و 
اجتماعی ارسال کنند. 
 اما شرکت کنندگان 
بر اساس سلیقه و 
عالقه شان در چه 

بخش هایی 

می توانند 
شرکت کنند؟ پاسخ 

این سؤالتان را در زیر 
جست و جو کنید. 
عکاسی: هر گونه 
تصویر از محله ها و 

افراد شاخصی که در 
محله های مختلف 
زندگی می کنند. 

نقاشی: هر نوع اثر 
هنری، از مبتدی تا 

پیشرفته، که شامل یک 
مسئله یا رویداد در 

محله باشد. 
 اسناد قدیمی: این 

بخش شامل چاپ آثاری 
از اسناد قدیمی در 

رسانه است که با ذکر 
نام نشریه باید ارسال 

شود. 
خبر نویسی کوتاه: 

مصاحبه یا گزارشی 
که در آن یکی از آثار 

هویتی منطقه ذکر شده 
باشد. 

مقاله و یادداشت: مقاله 
و یادداشت درباره 
مسائل و مشکالت 

شهری باشد. 
فیلم کوتاه و 

موشن گرافی: یکی از 
شاخص های محلی در 
قالب فیلم کوتاه زیر 
5 دقیقه ای به تصویر 
کشیده شده باشد. 

مراسم اختتامیه 
این جشنواره 17 

مردادماه، همزمان با 
روز خبرنگار، برگزار 

می شود. اما اگر دنبال 
کسب اطالعات بیشتر 
از جزئیات جشنواره 
هستید، می توانید با 

شماره های 96019759 
و 96019575 دبیرخانه 
جشنواره تماس بگیرید. 

مریم رفیعی
تسهیلگر اجتماعی دفتر 
توسعه محلی ناحیه 2 و 3

سحر جعفریان 
خبرنگار

مریم قاسمی
خبرنگار

مریم رفیعی
تسهیلگر اجتماعی دفتر 
توسعه محلی ناحیه 2 و 3

سید رسول امینی
نویسنده کتاب
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

میــدان راه آهن، خیابان شــوش غربی، از حاشــیه 
خیابان گرفته تا کوچه پســکوچه های منتهی به میدان 
بهداری و بوســتان شهید حججی پر از آدم های مچاله 
و خانه به دوشــی است که دیوارهای شهر تکیه گاهشان 
شده است. از وقتی دور بوستان امیریه را حصار کشیدند 
و مرکز دی ای سی بهروزان را از پایانه معین به روبه روی 
بیمارســتان بهارلو منتقل کردند، معتادان متجاهر هم 
به این ســمت و ســو رفتند. غروب که می شود بساط 
خنزرپنزرفروشی شــان را در حوالی میدان راه آهن پهن 
می کنند و در این بســاط کهنــه و رنگ ورورفته برای 
خود دنبال لقمه نانی می گردند. خیلی هایشــان هم در 
میان ســطل های زباله دنبال گذران زندگی اند. گرچه 
در میانشــان بچه محل های راه آهن و محله های اطراف 
دیده می شــود، اما تعداد مهاجرانی که از شهرهای دور 
و نزدیک خود را به تهران رســانده اند، بیشتر از بومیان 

است. 
اتفاق خوبی که در محله های مرکزی شهر 
تهران در بخش مقابله بااعتیاد با آن روبه رو 
هســتیم، همدلی و همراهی اهالی محله ها 
برای درمان بچه محل هاســت؛ مراکزی که 
چــه در منطقــه 11 و چــه در منطقه 12 
شــاهد فعالیت آنها هستیم. »اکبر آذری« و 
دوستانش در منطقه 11 به صورت داوطلبانه 
در این بخش فعالیت دارند. او خودش سال ها 
از بیماری اعتیــاد رنج می برد و از روزی که 

موفق شــد از این دام خالص شــود با خودش عهد و 
پیمان بســت تا برای رهایی معتادان از اعتیاد بی هیچ 
چشمداشتی تالش کند. او ســاکن محله هالل احمر 

است. اسم و آوازه فعالیت هایشان در این زمینه به گوش 
همه اهالی رسیده اســت. به خاطر همین هرکسی از 
اعتیاد و خماری خسته شــده به سراغ او می آید: »در 

محله ما هرکســی برای ترک اقدام 
کند، ریش سفیدان محله و انجمن 
معتادان گمنام بــرای رهایی او از 
اعتیاد تالش می کننــد؛ از معرفی 
به کمپ های ترک اعتیاد گرفته تا 
تأمین هزینه های درمان که عمدتًا 
توسط خّیران محل انجام می شود.«
درست است که ترک جسمانی 
اعتیاد نخســتین قدم برای درمان 
معتــادان اســت، امــا عمواکبر و 
دوستانش رفقای نیمه راه نیستند و 
بهبودیافتگان را در دوره روان درمانی 
هم همراهی می کنند: »جلســات 
انجمــن  روان درمانــی 
معتــادان گمنام منطقه 

هر شــب فعاًل در مرکز بهاران منطقه برگزار 
می شــود و امیدواریم این فضا همچنان در 
اختیار ما باشد تا بتوانیم با برگزاری جلسات 
مســتمر روند بهبودی دوستانمان را تسریع 

بخشیم.«
او بــا بیان اینکه دغدغــه اصلی معتادان 
بهبودیافتــه، بعد از ترک اعتیاد، اشــتغال 
و کســب درآمد اســت، می گوید: »اگــر مرکز بهاران 
منطقه به طور کامل و جامع راه اندازی می شــد، امکان 
حرفه آموزی و اشتغال بهبود یافتگان هم فراهم می شد.«

 آستین ها را باال بزنیم 
حــاج »احمــد ابراهیمــی« هــم یکــی دیگــر از 
هم محله ای های عمواکبر است. او را همه از دوران جنگ 
می شناسند و مسجد محله برایش حکم خانه دوم را دارد. 
حاج احمد هم یکی از ریش ســفیدان و معتمدان محله 
اســت که سعی کرده با دســتگیری از معتادان محله و 
فراهم کردن زمینه تــرک اعتیاد آنها کیفیت زندگی را 
در محله باال ببرد: »همه اهالی یک محله موظف به رفع 
آســیب های محله خود هستند. اگر ما در محله این کار 
را به مســئوالن بســپاریم، مطمئن باشید البه الی همه 
مأموریت ها گم می شود. اما اگر خودمان آستین باال بزنیم 
و از ترک کردن تا ایجاد فرصت شغلی برای بهبودیافته ها 
پیش برویم، اعتیاد کم کم از محله های ما شــرش را کم 
می کند.« در محله هرندی هم کانون 
منتظــران اباصالح)عــج( برای ترک 
اعتیاد زنان و مردان آســتین باال زده 
و در دو مرکــز جداگانه زمینه ترک 
اعتیاد هم محله ای های خود را فراهم 
کرده اســت. »فریبا آقایی«، مسئول 
این کانون، سال هاست در این محله به 
جنگ آسیب های اجتماعی رفته است، 
البته به سبک و سیاق مادرانه خودش: 
»در کانــون منتظــران اباصالح)عج( 
تمامی زنــان و مــردان، نوجوانان و 
جوانان و حتی سالمندان محله فعالیت 
دارند؛ هرکدام با دغدغه ها و مشکالت 
خاص خود. خیلــی از این خانواده ها 
درگیر معضل اعتیاد هستند. ما بعد از 
جذب این افراد و جلب اعتمادشان شروع به مشاوره های 
مستقیم و غیرمستقیم برای ترک اعتیاد آنها می کنیم و 
به محض آمادگی روانی شــان آنها را به کمپ های ترک 

اعتیاد مجموعه معرفی می کنیم.«
او هــم معتقد اســت بــرای حل معضــل اعتیاد 
در محله های شــهر بایــد معتمدان محلــه و خّیران 
دست به دســت هم دهند تا بتوانند سایه سیاه اعتیاد را 
از سر محله های شــهر کم کنند: »اگر مردم هر محله 
خودشان نسبت به پاکسازی اصولی محله از شر اعتیاد 

وارد شوند، هیچ نیرویی نمی تواند اهالی را آلوده کند.«

  مواد مخدر یا بهتر است بگوییم بالی خانمانسوز، دیده مادران را خون و زندگی جوان ها را نابود می کند. شاید 
این عامیانه ترین تعریف مردم کف خیابان از اعتیاد باشــد. بالی خانمانسوزی که هر روز با ورژن  های جدیدش 
زندگی های بیشــتری را به ورطه نابودی می کشاند. مناطق مرکزی شهر تهران، به واسطه نزدیکی به ایستگاه 
راه آهن، ترمینال جنوب، و ورودی های شهر، انتخاب اول برای جا خوش کردن معتادان متجاهر محسوب می شوند 
و همین مسئله باعث شده تا اعتیاد به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی فراروی محله های قدیمی این مناطق 
باشد. به بهانه روز جهانی مبارزه با موادمخدر، سری به این مناطق زدیم و پای صحبت هم محله ای هایی نشستیم 

که خودشان برای کم کردن شر اعتیاد از سر محله شان دست به کار شده اند. 

فاطمهعسگرینیا

همدل و یکصدا تا تولد دوباره

»محمود سپایانی«
کارشناس آسیب منطقه 11:

ظرفیت خوبی که از ما 
گرفته شد

اعتیاد امروز در جامعه ما به عنوان یکی 
از آسیب های اجتماعی شــهرهای بزرگ 
و کوچک، به خصوص پایتخت، محســوب 
می شــود. موضوعی که اگر بــه آن توجه 
نشود مبنای شکل گیری آسیب های دیگر 
در شــهر می شود. این آســیب به واسطه 
تأثیر مستقیم بر کانون خانواده ها در حوزه 
اجتماعی مطرح اســت. توجــه به معضل 
اعتیاد در حوزه مدیریت شــهری به عنوان 
یکی از اولویت های کاری شــناخته شده و 
خوشــبختانه اقدامات خوبی در این زمینه 
در مناطق مختلف تهران انجام گرفته است. 
منطقه 11 از جملــه مناطق مرکزی 
شهر تهران اســت که از آسیب اعتیاد در 
امان نبوده و نیست. امروز یکی از مهم ترین 
کلونی هــای اعتیــاد در ایــن منطقه در 
محدوده ایستگاه راه آهن، کوچه شهرداری 
در خیابان شــوش غربی، بوستان شهید 
حججی و مرز میان منطقه 16 و 11، زیر 

پل جوادیه، است. 
گذشــته از درمان اعتیــاد که یکی از 
بخش های مهــم فعالیت های مبــارزه با 
موادمخدر در منطقه است و شاهد فعالیت 
مراکز مختلفی در این حوزه هســتیم، در 
بخش کاهش آســیب های ناشی از اعتیاد 
نیز در حال حاضر یک مرکز دی آی ســی 
فعــال   11 منطقــه  در 
است و مرکز دوم هم زیر 
همکاری  بــا  جوادیه  پل 
معاونت بهداشت دانشگاه 
تهــران،  پزشــکی  علوم 
موادمخدر  با  مقابله  دفتر 
شهرداری  و  ملل  سازمان 
راه اندازی  به زودی  منطقه 
می شــود تا ضمــن ارائه 
خدمــات ده گانه بهداشــتی اعم از تزریق 
واکســن هپاتیت، توزیع اقالم بهداشتی و 
ارائه خدمات بهداشتی سرپایی یک وعده 
غــذای گرم و متادون هم بیــن این افراد 
توزیع شود. نقش شهرداری در این تعامل 
تأمین  بین بخشی،  هماهنگی  ســه جانبه 
فضای فیزیکی و زیرســاخت هایی اعم از 

آب، برق، گاز است. 
عالوه بر این، کوشــیده ایم تا با ایجاد 
فضایی مناســب برای تشــکیل جلسات 
روزانه تشکل های مردم نهاد فعال در حوزه 
اعتیاد، مانند تشــکل معتادان گمنام، در 
مرکز بهاران امکان تداوم بهبودی معتادان 
بهبود یافتــه را در منطقــه فراهم کنیم و 
امیدواریم با راه اندازی مجدد مرکز بهاران 
شاهد ارائه خدمات دیگر به بهبود یافتگان 

اعتیاد باشیم. 
تجربه ثابت کرده اســت یکــی از علل 
بازگشت معتادان بهبود یافته به چرخه اعتیاد، 
نداشتن شغل و منبع درآمد کافی در کنار 
پس زدن های اجتماعی است. متأسفانه طی 
ســال های گذشته کارگاه تولید محصوالت 
بلوری که شــرط استخدام کارگرانش ترک 
اعتیاد بود، به دلیل کارشکنی برخی بخش ها 
از منطقــه ما کوچ کرد و را در این بخش از 
ما گرفت. در تالشیم تا با جذب کارآفرینان 
این حوزه مسئله اشتغال بهبود یافتگان را نیز 

حل و فصل کنیم. 

محمود سپایانی
کارشناس آسیب 

منطقه 11

شهروند ساکن محله 
هالل احمر:

اگر خودمان آستین باال 
بزنیم و از ترک کردن تا 

ایجاد فرصت شغلی برای 
بهبودیافته ها پیش برویم، 
اعتیاد کم کم از محله های 

ما شرش را کم می کند

وقتی مبارزه با اعتیاد در محله های 
مرکزی شهر به یک حرکت جمعی 

و مردمی تبدیل می شود

زی
را

ی 
را

س
دد

م
اکبر آذری

عضو شورایاری محله 
هالل احمر

بهارهخسروی

ایــن روزها، اگر به هر گوشــه از محله های تهران 
نیم نگاهــی بیندازیم، خواهیم دیــد که در خیابان ها 
کیپ تا کیپ خودرو پارک شده و بخشی از وقت مردم 
در ترافیک سنگین و پشــت چراغ قرمز های طوالنی 
هدر می رود. شــیوع »کووید ـ 1۹« هم مزید بر علت 
شده تا مردم بیشتر از خودرو شخصی استفاده کنند 
و همین رفتار از روی ناچــاری به افزایش ترافیک و 
آلودگی هوا دامن می زند. اما راه رهایی از این دردسر 
چیست و به عنوان یک شهروند چه سهمی در تعدیل 

یا حل این مسئله می توانیم داشته باشیم؟ 
همسایه ما در محله هفت چنار برای خالص شدن 
از گیر و گرفتاری در راهبندان، بیشتر رفت و آمدهای 
شهری اش را با دوچرخه تجربه می کند و از رکاب زدن 
در خیابان هــای تهران لذت می برد. او معتقد اســت 
با این کار، عالوه بر حفظ ســالمتی، برای عزیزانمان 
فرصت نفس کشیدن در هوای سالم را فراهم می کنیم. 

 رحیم زاده با اشــاره به این موضوع سر صحبت را 
باز می کند: »تقریبًا بیش از یک سال و نیم است که با 
وجود داشتن خودرو شخصی از دوچرخه برای بیشتر 
رفت و آمدهایــم از خانه تا محــل کار و خریدهای 
روزانه از دوچرخه استفاده می کنم و از این کار لذت 
می برم. روزهــای اول که بعد از ســال ها تصمیم به 
دوچرخه ســواری گرفتم، خجالت می کشیدم. تقریبًا 
آخرین بار که ســوار دوچرخه شــدم مربوط به دوره 
راهنمایی بود. با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی 
حاکــم در آن دوران، بعد از مدتی دوچرخه ســواری 
را کنار گذاشــتم. اما دوچرخه سواری همیشه یکی از 
عالقه های زندگی ام بود. نخســتین بار که پدرم برایم 
دوچرخــه خرید، خیلی ذوق کــردم. برای یادگیری 
دوچرخه ســواری کلی زمین خوردم و دســت و پایم 
زخمی  شد، به ویژه اینکه عالقه مند به دوچرخه سواری 
با یک دســت بودم و دائم زمین می خوردم، اما از رو 
نمی رفتم و از چیزی هم نمی ترسیدم. در هر حال، این 
نقطه آغاز بود، اما برای شروع مجدد دوچرخه سواری 
از آن روزها خیلی دور شده بودم و با همه عشقی که 

به این کار داشتم، برای عملی کردن تصمیم جدیدم  
تردید داشتم.«

 دوچرخه سواری با همراهی همسر 
نســرین رحیم زاده برای اجرایی کــردن ایده اش 
نیاز به یک همراه و حامی داشــت؛ کسی که از صفر 
تا صد ایــن کار در کنارش باشــد. او عالقه اش را و 
هدفش را از دوچرخه ســواری، برای کاهش آلودگی 
هوا و کمک به سالمت زمین به عنوان یک شهروند، با 
همسرش مطرح می کند. رحیمی در این باره می گوید: 
»همســرم از عالقه من به دوچرخه اطالع داشــت. 
تقریبًا 30ســاله بــودم که به او گفتم دوســت دارم 
دوباره دوچرخه ســواری کنم. از ایده ام استقبال کرد. 
هر دو با هم رفتیم میدان گمرک دوچرخه خریدیم. 
با خرید دوچرخه باز هم حال و هوای دوران کودکی 
و نوجوانی در من زنده شــد. روزهای نخست واکنش 
اطرافیــان برایم مهم بود. اینکه بــا دیدن یک خانم 
دوچرخه ســوار چه تصوری می کنند. اما خوشبختانه 
با اســتقبال مواجه شدم. حتی بسیاری از نزدیکان و 

همسایه ما در محله هفت چنار دوچرخه سواری را راهی برای 
دور زدن ترافیک و کاهش آلودگی هوا می داند

مسیرهای دوچرخه سواری 
ایمن نیستند

دوســتانم عالقه  مند به استفاده از دوچرخه شدند. 
دخترم هم به دوچرخه ســواری تشویق شد. حتی 
قصد داریم وقتی دخترم بزرگ تر شد، خانوادگی با 

دوچرخه به دور ایران سفر کنیم.«

 الگوی دوچرخه سواری بانوان 
بــه عقیده رحیــم زاده، برای  ترویــج فرهنگ 
دوچرخه ســواری، آموزش رعایت قوانین رانندگی 
با دوچرخه یکی از موارد مهم و کاربردی است که 
باید در آموزش های همگانی گنجانده شود. او این 
کار را برای تشــویق مردم به استفاده از دوچرخه 
بســیار مؤثر می دانــد و به خاطره جالبی اشــاره 
می کند: »یک روز در میدان جمهوری در مســیر 
ورود ممنوع دوچرخه ســواری می کردم که مأمور 
راهنمایی و رانندگی بابــت این حرکت تذکر داد 
و گفت تو نماینده و الگوی بانوان دوچرخه ســوار 
محســوب می شــوی! پــس نباید نقــض قانون 
کنی. خیلی خجالت کشــیدم، امــا درس بزرگی 
گرفتم. از آن روز ســعی کرده ام بر اساس قوانین 

دوچرخه سواری کنم.«
رحیمی ناآشــنایی با قوانین دوچرخه ســواری 
را در شــهر یکی از علت های کاهش اســتفاده از 
دوچرخه می دانــد و می گوید: »در منطقه 10 که 
بافت فشــرده و مســکونی دارد و معابر مناسبی 
برای پیاده روی و تحرک ندارد، دوچرخه ســواری 
کمک بزرگی به رفع مشکالت شهری می کند. اما 
بسیاری از شــهروندان به این موضوع نگاه منفی 
دارند یا آن را جدی نمی گیرند، برای همین عماًل 
نمی توانیم از مسیر دوچرخه سواری راه اندازی شده 
از ســوی شهرداری اســتفاده کنیم، چون در این 
مســیر عابــران پیــاده، از کوچک و بــزرگ، راه 
می روند و هر لحظه خطر تصادف وجود دارد. اگر 
فرهنگسازی شــود و مردم بدانند این مسیر فقط 
برای دوچرخه ســواری اســت، نه عابرپیاده، شاید 
بســیاری از آنها عالقه  مند به دوچرخه سواری در 

این مسیر شوند.«

 تأمین جای پارک برای دوچرخه 
یکی از راه های رسیدن به آرامش روانی و رهایی 
از سر و صداهای ناهنجار شهری دوچرخه سواری 
است، اما به شرطی که زیرساخت های استفاده از 
این وســیله هم فراهم شــود. رحیمی در این باره 
می گوید: »تأمین جای پارک برای دوچرخه یکی 
از مواردی اســت که باید در محله ها به آن توجه 
داشــت. برای آرامش روانی و پیــدا کردن جای 
پــارک راحت تر از دوچرخه اســتفاده می کنم. اما 
همین دوچرخه کم جا را باید کجای شــهر پارک 
کنم. به همان اندازه که حمل ونقل دوچرخه راحت 
و کم درد سر اســت، احتمال سرقت آن هم وجود 
دارد. من اغلب وقتی در اداره یا سازمانی کار دارم 
و یا بــرای خرید می روم، مســئولیت نگهداری از 
دوچرخــه را به مغازه داران اطراف می ســپارم، اما 
مگر چند نفــر در طول روز می توانند چنین کاری 
را انجــام دهند. بد نیســت مکان هایــی به عنوان 
پارکینگ دوچرخه در محله ها راه اندازی شــود و 
با این کار حتی اشــتغالزایی هم برای برخی افراد 

جویای کار فراهم می شود.«

 دوچرخه سواری و حفظ سالمتی 
بــه گفته رحیــم زاده، یکــی از راه های حفظ 
ســالمتی ورزش کردن اســت. به دلیل مشغله ها 
و سبک زندگی و شــرایط روزهای کرونایی شاید 
کمتــر فرصت ورزش کردن داشــته باشــیم. او 
می گویــد: »بــرای رانندگی دوچرخــه را ترجیح 
می دهــم، چون عالوه بــر آرامــش روانی ای که 
از رکاب زدن و دوچرخه ســواری می گیــرم، بــه 
نوعی ورزش هم می کنــم. زندگی امروز به اندازه 
کافی ماشینی هســت و تحرک را از آدم ها سلب 
بیماری های  باعــث  می کند. همیــن کم تحرکی 
فراوانی می شــود. برای مثال، چنــد وقت پیش، 
به دلیل کم تحرکــی، ماهیچه هایم در حال کوتاه 
شدن و عوارض ناشی از آن بود که خوشبختانه با 

دوچرخه سواری هایم این مشکل رفع شد.«

  »عاشق دوچرخه سواری بودم. کالس پنجم ابتدایی که بودم، پدرم برایم دوچرخه خرید. چه 
ذوقی کردم، وقتی برای نخستین بار دوچرخه را در حیاط خانه دیدم، نفهمیدم ناهار چی خوردم. 
آن زمان ساکن محله بریانک بودیم و پارک نور مقابل کوچه مان بود. مادرم قول داد بعد از ناهار 
هر دو برای دوچرخه ســواری برویم به پارک نور. هنوز هم پــارک نور برای من یادآور خاطره 
شیرین نخستین دوچرخه ســواری و زمین خوردن هایم است.« این چند سطر، خاطره کوتاهی 
بود از »نسرین رحیم زاده«، همسایه ما در محله هفت چنار. رحیم زاده از فعاالن زیست محیطی 
در تکه دهم پایتخت اســت که برای  ترویج فرهنگ دوچرخه سواری، کمک به کاهش آلودگی 
هوا و مشــکالت ترافیکی و شهری اغلب در مسیر رفت و برگشت به محل کار و نیز برای خرید 

و رسیدگی به امور روزمره زندگی از دوچرخه استفاده می کند. 
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رفاقتی

»نــدا شــیرازی«، مــدرس 
عکاسی در میتا، که دو سال است 
توانجویان مشــغول  آموزش  به 
برپایی نمایشگاه  از  است، هدف 
را آگاه ســازی جامعــه با دنیای 
اوتیسم عنوان می کند: »با توجه 
به اینکه در نگاه بسیاری از افراد، 
اوتیسم ناتوانی است، اما ما آن را 
نوعی از توانایی متفاوت می دانیم، 

چون بــا توانجویان کار کرده ایــم و می دانیم که اگر این 
افراد به درستی آموزش ببینند و در فضای مهارت آموزی 
قرار بگیرند، می توانند موفق باشــند. مؤسسه میتا برای 
آگاه ســازی جامعه و اثبات اینکه اوتیسم ناتوانی نیست با 
هماهنگی شــهرداری منطقه 6 و شهرداری ناحیه یک و 

خانه هنرمندان که فضای برگزاری نمایشگاه را به رایگان 
در اختیار میتا قرار داده، این نمایشگاه را برپا کرد. همچنین 
مقرر شــده مبلغ حاصل از فروش آثــار صرف آموزش و 

توانمندسازی افراد دچار اوتیسم بشود.« 
این هنرمند از فروش چهار اثر در روز اول نمایشــگاه 
خرسند است و می گوید: »بسیار خوشحالم که توانجویان 
می توانند به این شــکل فعالیت مؤثری داشته باشند. دو 
نفر از توانجویان جزو طیف شــدید اوتیسم هستند، ولی 
به خوبی توانســته اند عکس بگیرند و آثارشــان را در این 

نمایشگاه عرضه کنند.« 
شیرازی معتقد است اجرای چنین برنامه هایی به صورت 
مداوم نیاز به حمایت دارد: »برای برگزاری مستمر چنین 
برنامه هایی می توانیم از طریق افراد دغدغه  مند و کسانی 
که معضالت اجتماعی برای آنها اهمیت دارد، هنرمندان، 

مسئوالن و تمام افرادی که مردم به آنها اعتماد دارند کمک 
بگیریم و حتی برای آگاه سازی جامعه گام بزرگی برداریم. 
زمانی چنین برنامه هایی می تواند بیشــتر اتفاق بیفتد که 
از طرف مســئوالن نیز حمایت شویم و رسانه ها هم برای 

پوشش چنین اخباری تالش کنند.«
او می گوید کاش وزارتخانه های مرتبط با بهزیســتی و 
شهرداری تهران مکانی را برای نمایش آثار هنری توانجویان 
در رشــته های گوناگون در اختیار فعاالن این حوزه قرار 

بدهند: »این سازمان ها می توانند بابت برگزاری کالس برای 
توانجویان مکانی را بدون هزینه یا با هزینه حداقلی برای 
شکوفایی استعدادهای آنها در نظر بگیرند.« انجمن های 
مرتبــط با هنرمندان و انجمن عکاســان هــم می توانند 
برای تأمین لوازم اولیه بابت آموزش رشــته های هنری به 
مؤسسه هایی مانند میتا کمک کنند. شیرازی در این باره 
می گوید: »اگر بتوانیم لوازم و ابزار اولیه را تهیه کنیم کمک 
بزرگی به توانجویان می شــود. در همین مؤسسه با شروع 
آموزش عکاسی، چون توانجو توانایی مالی تهیه دوربین را 
نداشــت، دوربین خودم را در اختیارش قرار دادم تا بتواند 

عکاسی را یاد بگیرد.« 

 اعتماد به نفس بهترین دستاورد است
این بانوی هنرمند معتقد است کیفیت کار توانجویان را 
نمی توان از دید عموم ارزیابی کرد: »هرگز نمی توانیم آنها 
را، به خصوص افرادی را که در طیف دو و سه قرار دارند و 
نسبتًا با عارضه شدیدتری درگیرند، از دیدگاه عموم ارزیابی 
یا با دانشــجویان عکاسی در دانشگاه مقایسه کنیم، چون 
آنها اختالل حســی و رفتارهای متفاوت دارند. همین که 
توانجو بتواند با اعتماد به نفس در جمع مردم حضور یابد 
و عکاسی کند، برای من بهترین نتیجه و ارزیابی است.« او 
ادامه می دهد: »توانجویی که دستش را در روزهای ابتدایی 
آموزش مدام روی دکمه شــات دوربین قرار می داد، حاال 
هنرمندی است که می تواند انتخاب موضوع و عکاسی کند 
و عکس هایش برای شرکت در نمایشگاه انتخاب شود. اگر 
مراحل آموزش برای فردی که دچار اوتیسم نیست 6 ماه 
باشــد، برای توانجوی اوتیسم ممکن است دو سال طول 

بکشد تا انتخاب موضوع را یاد بگیرد و کادربندی درستی 
انجام بدهد.« شیرازی به اهمیت روش کار هنردرمانگر در 
ارتباط با توانجویان اشاره می کند و می گوید: »همه چیز 
بســتگی به هنردرمانگر دارد که چگونه به توانجو کمک 
کند. اغلــب توانجویان از جمع گریزاننــد. توانجویی در 
مؤسســه داریم به نام احتشام که قبل از آموزش این هنر 
اصاًل عالقه ای به حضور در جمع نداشت، اما عکاسی باعث 
ارتباط گرفتن او با جمع شــد. او برای اینکه بتواند از افراد 
بیشــتری عکس بگیرد به جمع وارد می شود. عکاسی به 
نوعــی نقش درمانی را برای او ایفا می کند. آنچه برای من 

مهم است، همین نتیجه است.«
مدرس عکاســی میتا امیدوار است توانجویان هم در 

جامعه جایگاهی پیدا کنند و دیده شوند: »آنها می توانند 
در آینده با آگاه سازی و حمایت وارد اجتماع بشوند و این 
حس و حال خوبی را که ما در جامعه تجربه می کنیم، آنها 
نیز تجربه کنند. اگر میتا مکانی برای استقرار پیدا کند، در 
آینده از ظرفیت توانجویان عکاس استفاده می کنیم تا از 
محصوالت هنری که در میتا تولید می شود عکاسی کنند و 

در معرض فروش بگذارند.«

توانجویان توانمندند
»کیاندخت صالحی«، مدیر مؤسســه مــادران یاریگر 
توانجویان اوتیســم )میتا(، معتقد است اگر بستر خوبی 
فراهم شــود، توانجویان می توانند تا حــدودی با جامعه 
تعامل داشته باشــند و توانایی های خود را نشان بدهند: 
»بازدیدکنندگانی با مشاهده آثار متوجه می شوند که در 
توانجویان ما خبری از افراد درخودمانده نیســت. چون ما 

باور کردیم که ایــن توانجویان 
توانمندند. اگر این موضوع را باور 
داشته باشــیم و بستر مناسبی 
بــرای آنها فراهم کنیــم، قطعًا 
توانمندتر  روزبــه روز  می توانند 
شوند.« او می گوید اجرای برنامه 
در آینــده و مهارت آمــوزی به 
توانجویان بســتگی به این دارد 
که بتوانند مکانی مناسب تهیه 
کنند: »با توجه به اینکه مستأجر 
هســتیم و به زودی اینجا را باید 

به مالک تحویل بدهیم نیازمند حمایت هستیم تا مکانی 

مناسب برای توانجویان تهیه کنیم. در این صورت می توانیم 
برای استقالل و اشتغال و درآمدزایی آنها گام های مؤثری 

برداریــم.« به گفته مدیر میتا، تاکنون 5 
رشــته هنری به توانجویان آموزش داده 
شده اســت. او می گوید: »به عنوان مثال، 
اگر تعداد بیشتری دوربین عکاسی یا سایر 
تجهیزات و لوازم برای آموزش رشته های 
هنری در اختیار داشته باشیم می توانیم 
آموزش های بیشتری ارائه و استعدادهای 

آنها را شکوفا کنیم.«

مشکالت یادگیری
در فضای نمایشگاه، یکی از توانجویان 
هنرمند، »احتشــام«، به جای دوری از 
جمــع، مــدام در حال عکســبرداری از 
بازدیدکنندگان اســت. »احتشــام« که 

پسر مدیر مؤسسه میتاســت، به گفته صالحی، اوتیسم 
طیف کالسیک شــدید دارد و صحبت نمی کند. صالحی 
می گوید: »به عنوان یک مادر سعی کردم اگر عاملی وجود 
دارد که می تواند به پیشــرفت احتشام کمک کند، بستر 

الزم را برایــش فراهم کنم. زمانی که در 
میتا آموزش عکاسی را با توانجویان طیف 
سطح یک شروع کردیم، تصمیم گرفتم 
دوربین به احتشام بدهم تا مجبور به نگاه 
کردن از لنز دوربین شــود شاید تمرکز و 
توجه بیشــتری پیدا کند. این در حالی 
بود که پســرم کالم ندارد و بیش فعال و 
بازیگوش است. بعد از مشورت با مدرس 
عکاسی میتا، دوربین را در اختیار احتشام 
قرار دادیم. با کمک خانم شــیرازی، او با 
فشار دادن مداوم دکمه شات کم کم یاد 
گرفت که چطور از دوربین استفاده کند.«
مــادر احتشــام درباره مشــکالت 
توانجویان  »اکثــر  می گوید:  یادگیری 
در این زمینه مشــکالت زیادی دارند 
و احتشــام هم از این نظر استثنا نبود. 
تمرکز و نگاه بــه دوربین و هماهنگی 
بین دســت و کادربندی برای ســوژه 
بسیار مشــکل بود. برقراری این ارتباط 
دشوار گاهی باعث به هم ریختگی او بود 
و عکس ها تار می شــد. اما به مرور یاد 

گرفت که به واسطه این کار با اجتماع ارتباط بگیرد و در 
جمع های شلوغ حضور داشته باشد. در همه جشن هایی 
که داریم احتشــام دوربین به دست است و اضطرابش 
را با گرفتن عکس کم کرده اســت.«  او معتقد اســت 

توانجویان در بســیاری از اوقات نمی توانند عالیق خود را 
بــروز بدهند: »آنها عالیق خود را بــروز نمی دهند، چون 
برخی از توانجویان، توانایی صحبت یا درک درســتی از 
عالیق خود ندارند. در جامعه این بها به آنها داده نمی شود 
تا آنچه را دوســت دارند طلب کنند.«  کسانی که توانایی 
اســتفاده از امکانات محدود مدارس و کلینیک ها را دارند 
تا حدودی می توانند پیشرفت کنند. صالحی می گوید: »ما 
سعی کردیم با توجه به توانبخشی، تمرکز و توجه آنها را 
در کارهای مختلف مانند آموزش عکاسی به کار بگیریم تا 
به مرور درک کنند که چه چیزی نیاز دارند و خانواده هم 

این توجه را بشناسد.«

ضرورت تهیه لوازم مورد نیاز برای آموزش
»یاسین هادوی« یکی از توانجویان هنرمند در طیف 
سطح یک اوتیسم است. او با استعدادی که داشت توانست 
طی دو ماه با یادگیری هنر عکاســی آثارش را در گالری 
تابســتان در معرض دید قرار بدهد. وقتی از او می پرسم 
چطور به عکاســی عالقه  مند شــده می گوید: »نخستین 
هفته ای که به میتا وارد شــدم به عکاســی 
عالقه پیدا کــردم. در کالس، من و برخی از 
بچه ها، چون دوربین نداشتیم برای یادگیری 
و تمرین دچار مشکل بودیم.« یاسین درباره 
عالقه اش به عکاسی در موضوعات گوناگون 
توضیــح می دهــد: »عکاســی اجتماعی و 
عکاسی در طبیعت و حتی مراسم ها هم جزو 
عالقه مندی های من است. جز هنر عکاسی، 
اگر امکانات فراهم باشد دوست دارم نواختن 

ویولن یا ویولن سل را هم یاد بگیرم.«

آموزش ها ادامه یابد به نتایج بهتری 
می رسیم

»علیرضا عالمه زاده«، عکاس میتا، هم یکی 
دیگر از افرادی است که در این نمایشگاه حضور افتخاری 
دارد. او درباره کیفیت عکس ها می گوید: »برخی درخت ها 
با اینکه هنــوز میوه نداده و رشــد الزم را نکرده اند، ولی 
ریشه می دوانند. درباره عکس های توانجویان 
هم همین طور اســت. دو سال بیشتر نیست 
که آموزش را شــروع کرده ایم، ولی شــروع 
امیدوارکننده ای بوده است.« عالمه زاده  ادامه 
می دهد: »در یکی از این آثار، عکســی وجود 
دارد که توانجو از گل های قالی گرفته است. 
توانجوی دیگر، عکسی از میوه انار ثبت کرده 
و این عکس نشان می دهد بین برگ های انبوه 
درخت، او توانسته روی میوه متمرکز شود در 
حالــی که اغلب افراد دچار اوتیســم دقت و 
توجه بسیار شکننده ای دارند.« این هنرمند 
آینده روشــنی بــرای توانجویان پیش بینی 
می کند: »همان طور که گفتم، مشــکلی که 
افراد دچار اوتیســم دارند، عدم تمرکز روی 
اشیای اطراف است. اگر این آموزش ها ادامه 
پیدا کند مطمئنم در آینده به نتایج بســیار 
بهتری می رســیم و به صورت مســتقیم در 
جامعه و پذیرفتن توانجویان تأثیرگذار است.«  
عالمه زاده حمایت از چنین نمایشگاه هایی را 
مهم می داند: »اینکه از رسانه های مختلف در 
روز افتتاحیه حضور داشــتند و این رویداد را 
انعکاس دادند، باعث می شود تا مردم عالوه بر شرکت در 
نمایشگاه به این نکته هم دقت کنند که قشری در جامعه 
وجود دارد و زندگی می کند که توانایی های بالقوه ای دارد و 

باید به این توانایی ها توجه شود.«

 خانه هنرمندان میزبان نمایشگاه هنرجویان اوتیسم 
و مدرسان آنهاست

من را با 
»نگاهی دیگر« ببین!

  ایــن روزها گالری تابســتان در خانه 
هنر  به  عالقه منــدان  میزبان  هنرمندان 
عکاسی در نمایشگاهی با 9۷ اثر و عنوان 
»نگاهــی دیگر« اســت. هنرمندانی که 
آثارشــان در معرض دیــد و فروش قرار 
گرفته، افرادی هســتند که جامعه کمتر 
حضــور آنها را پذیرفته اســت در حالی 
که توانایی های متفاوتــی دارند. در اینجا 
می توان از چشمان 8 توانجو به موضوعاتی 
نگاه کرد کــه از دریچه دوربین آنها ثبت 
بار  نمایشــگاه نخستین  این  شده است. 
اســت که توســط هنرجویان اوتیسم و 
»نگاهی  می شــود.  برگزار  آنها  مدرسان 
دیگر« با هماهنگی شهرداری منطقه و خانه 
هنرمندان تا آخرین روز بهار از ساعت 1۷ 
تا 21 پذیرای عالقه مندان است. 1۰ عکس از 
مجموعه ایران من هم توسط ندا شیرازی و 
علیرضا عالمه زاده، از مدرسان عکاسی، به 
خانه هنرمندان هدیه داده شد تا در صورت 
فروش به مؤسسه مادران یاریگر توانجویان 
اوتیسم )میتا( تقدیم شود. در روز افتتاحیه، 
»احسان یلوه«، شهردار ناحیه یک منطقه 
6، »مجید فراهانی« از اعضای شورای شهر 
و فرستادگانی از باشگاه استقالل در کنار 
داشتند.  حضور  هوادارانشــان  از  جمعی 
به بهانه برپایی این نمایشگاه، با مدرسان 
توانجویان، مدیر مؤسســه میتا و یکی از 

توانجویان صحبت کرده ایم.  

معصومهحقجو

مدرس عکاسی: 
اگر این افراد به 
درستی آموزش 

ببینند و در فضای 
مهارت آموزی قرار 

بگیرند می توانند 
موفق باشند

این نمایشگاه 
امکانی فراهم 

می کند تا مردم 
و مسئوالن 

با مشکالت، 
دغدغه ها و نوع 

زندگی این گروه 
از شهروندان 

جامعه بیشتر آشنا 
شوند و زندگی 

را از دریچه نگاه 
آنان ببینند

»مجید فراهانی«، عضو شورای اسالمی شهر تهران، که در روز افتتاحیه نمایشگاه 
حضور داشت، گفت: »کارهای فرهنگی ـ اجتماعی از قبیل برگزاری چنین نمایشگاه هایی 

نقش مهمی در آشنایی مردم با افراد دچار اوتیسم و نمایش توانمندی های آنها دارد.« 
او درباره اهمیت حمایت مردم از هنر افزود: »باید شرایط به گونه ای فراهم شود که اقشار 

مختلف مردم از این نمایشــگاه ها بازدید کنند، چون این قبیل کارها نقش مهمی در آشــنایی خانواده ها با 
بیماری ها یا اختالل های خاص دارد.« این عضو شورای شهر تهران بیان کرد: »وقتی می گوییم تهران شهری 
برای همه، یعنی شهر باید برای همه اقشار جامعه در دسترس و زیست پذیر باشد. این مسئله از جمله مهم ترین 

زوایای پنهان در عکس ها بود که برجسته شدن آن، تمرکز و توجه بیشتر مدیران شهری را می طلبد.« 

اهمیت حمایت مردم از هنر 

»احسان یلوه«، شهردار ناحیه یک منطقه 6، نیز از جمله مهمانان نمایشگاه عکس 
»نگاهی دیگر« بود. به گفته او، هنر دارای لطافت و ظرافت و شــیرینی است. گاهی 
اوقات استفاده از زبان هنر برای توضیح و بیان بسیاری از مفاهیم و موضوعات، راه 
انتقال بسیار دقیق تری است. بســیاری از مطالب و مفاهیمی که ممکن است برای 

توضیح شان الزم باشد چندین وچند مقاله و کتاب مطالعه شود، ممکن است در نهایت 
سادگی در یک بیت شعر، یک تابلوی نقاشی یا طراحی، یک عکس و... قابل انتقال و بیان باشد. در حقیقت، 
هر اثر هنری ورای ذات هنری و روح هنرمندانه جاری در آن، می تواند یک دنیا حرف و آموزش داشته باشد 
و جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.  او ادامه داد: »این نمایشگاه یک اتفاق خوب در حوزه هنر شهری است و 
از آنجا که اختالل اوتیسم نوعی اختالل در مهارت ارتباطی محسوب می شود و شهر هم فضایی زنده و پر 
از تعامالت روزمره است، این اتفاق را به فال نیک باید گرفت و به توسعه و ادامه چنین رویدادهایی کمک 
کرد. در واقع، این نمایشگاه امکانی فراهم می کند تا مردم و مسئوالن با مشکالت، دغدغه ها و نوع زندگی 

این گروه از شهروندان جامعه بیشتر آشنا شوند و زندگی را از دریچه نگاه آنان ببینند.«

نگاه به زندگی از دریچه دوربین توانجویان 

کیاندخت صالحی
مدیر مؤسسه مادران 

یاریگر توانجویان 
اوتیسم )میتا(

ندا شیرازی
مدرس عکاسی در میتا

تریبونتریبون



15 یکشنبه  30 خرداد 1400   شماره 807 14 12 یکشنبه  30 خرداد 1400   شماره 807 
 11

10 7 6 مناطق 
12

 11
10 7 6 مناطق  گردشگری

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

حمــام فرد تمیز یکی از حمام های قدیمی شــهر 
تهران اســت که در مجاورت کوچه ای به همین نام 
در چهارراه معزالسلطان محله امیریه، واقع در خیابان 
ولی عصر)عــج( قــرار دارد و این روزها ۹5 ســال از 
عمــرش می گذرد، اما چراغش همچنان روشــن و با 
همان تابلوی زرد قدیمی و نوشته: »گرمابه حمام فرد 

تمیز؛ زنانه و مردانه« مزین است. 
درســت است ســاختمان حمام برای اینکه سرپا 
بماند در طول این ســال ها بارها و بارها مرمت شده، 
امــا بوی کهنگی و قدیمی بــودن این حمام از هفت 
فرسخی به مشام می رســد. وارد حمام که می شویم 
آکواریوم زیبای کوچکی دیده می شود، اما همه چیز 
به همان سبک قدیم است؛ از میز حمام باشی گرفته 
تــا دوش های خصوصی. روزنامه کهنه چســبیده به 

ســینه دیوار در ورودی، گوشه ای از تاریخ 
ایــن حمام را روایت می کند. کاشــی های 
ســفید و مربع شکل دیوارهای کهنه حمام 
در کنــار رنگ کــرم درهــای قدیمی به 
خوبی در کنار هم چیده شده اند. روی میز 
حمام باشــی به همان رسم قدیم جعبه ای 
از شــامپوهای یک نفره کوچک اســت و 
لنگ های قرمز روی تکیه گاه صندلی ها جا 

خوش کرده اند. 

بده و بستان همسایه ها در حمام
 به هر گوشــه و کنار این حمام قدیمی 

که نگاه کنید پر از نوستالژی های زیبا 
و دلنشین اســت؛ از کلید و پریز های 
قدیمی تــا آینه هایی کــه جیوه های 
اجــازه نمی دهد  ریختــه پشتشــان 
بــه وضوح رنــگ رخســار را ببینید. 
اما می شــود بــا خیره شــدن به آنها 
خاطرات خوش گذشــته را مرور کرد؛ 
روزگاری که »تــا چند دهه پیش هر 
محله یــک حمام عمومی داشــت و 
مردم محله هفته ای یکبار دور حوض 

بزرگ وســط حمام می نشســتند و با لیف و کیسه 
خودشان را می شستند« اینها را فیضی، مالک حمام 
فرد تمیز، تعریف می کند: »حمام در گذشــته فقط 
محل شست وشــوی اهالی محله نبود. اینجا مردم در 
دورهمی هایشــان پســر زن می دادند و دختر شوهر 
می دادند. همســایه هایی که دستشــان به دهنشان 
می رســید بانی خیر می شــدند و گره از مشــکالت 

نیازمندان بر می داشتند.«
اهالی محله قدیم های ایــن حمام را خوب به یاد 
دارند. »حسین اکبری« از کاسبان خیابان می گوید: 
»قدیم ها حوالی غروب که می شــد مردان در حمام 
جمع می شــدند و درباره محله و مشــکالتش با هم 
ســخن می گفتند. خیلی از مشکالت محل در همین 

دورهمی ها حل و فصل می شد.«

نوشابه های تگری 
بعد از استحمام

حمام فــرد تمیز یکی از حمام های 
قدیمی به یادگار مانده در شــهر بوده 
که درست است دیگر مشتری زیادی 
ندارد، امــا تا دلتــان بخواهد پاتوقی 
پای  نشستن  برای ســاعتی  دلچسب 
حرف های قدیمی هــای محله و لذت 

بردن از قصه هایشان است. 
حمام فــرد تمیز هم در گذشــته 
چند متــر پایین تر از ســطح خیابان بــود تا آب به 
خزینه برســد. سردر حمام هم با دیو، رستم، شیطان 
و مالک دوزخ نقاشــی شــده بود. وقتی مشتری وارد 
می شد، پادو کفش مشتری را زیر سکو می گذاشت و 
یک لنگ خشک روی سکو پهن می کرد. مشتری که 
لخت می شد پادو لنگ دیگری به او می داد و مشتری 
هم لنگ را به کمر می بست و لباس هایش را در لنگ 
اول می گذاشت. قبل از اینکه وارد حمام شوند ساعت 
مچی و وســایل ارزشمندشان را به پاچالدار یا همان 
مســئول دریافت امانات و وجه استحمام می دادند و 
در ازایش قطعه برنجی مربع شکلی که به کش قیطان 
بســته بود می گرفتند و به دستشــان می بستند و با 
همان هــم داخل حمام می شــدند. لذت بخش ترین 
قسمت استحمام در این حمام قدیمی مربوط به لگن 
پالستیکی حاوی نوشابه های تگری بود که 
مشــتریان پر و پا قرصی بین اهالی محله 

داشت. 
حمــام فرد تمیــز جایی اســت برای 
مــرور خاطرات خوش گذشــته. خیلی از 
تهران گردان و گردشگران بدشان نمی آید 
در حاشیه بازدید از خیابان ولی عصر)عج( 
و جاذبه هــای دیدنــی ایــن خیابــان، به 
یــاد گذشــته های نــه چنــدان دور، در 
حمام های نمره، تنی به آب بزنند و با این 
 نوستالژی گردشــگری خود را دلچسب تر 

کنند. 

حمام 95 ساله »فرد تمیز« 
هنوز هم پاتوق اهالی است

  قصه حمام های قدیمی یکی از قصه های 
دلچســب و شــنیدنی قدیمی هاست؛ 
نه فقط محل شست وشو  حمام هایی که 
و نظافت بوده که بخشی از دورهمی ها و 
مراسم  از  پاره ای  مقدمه  و  خوش وبش ها 
همان  زیر  هــم  قدیمی ها  تصمیمات  و 
ســقف های بلند شــکل می گرفته؛ از 
خواستگاری دختران برای پسرهای جوان 
توســط مادران گرفته تا حمام عروسی 
و زایمان و... که باعث می شــد همیشه 
از شور  حال وهوای حمام های قدیمی پر 
و شادی باشــد. خالصه اینکه حمام در 
اجتماعی محسوب  نهاد  گذشــته یک 
می شــد. در منطقه 11 دو حمام قدیمی 
وجــود دارد که یکی از آنها این روزها به 
رستوران ســنتی تبدیل شده است، اما 
حمام دیگر که »حمام فردتمیز« نام دارد، 

همچنان به کار خود ادامه می دهد.  

فاطمهعسگرینیا

گعده های  گرمابه

حمام در گذشته 
فقط محل 

شست وشوی 
اهالی محله 

نبود؛ مردم در 
دورهمی هایشان 

در گرمابه پسر 
زن می دادند 

و دختر شوهر 
می دادند و 

همسایه هایی 
که دستشان 
به دهنشان 

می رسید  بانی 
خیر می شدند

امیــن اموال موزه، همان طور که از اســمش هم 
بر می آید، امانتداری اســت که تمــام آثار منقول و 
غیرمنقول موزه تحت ابواب جمعی اوست و مسئول 
نگهداری از آنهاســت. گردبیگلو با چنین ســمتی 
توضیح می دهد که ایکوم هر سال در یک مراسم در 
سیزده شــاخصه موزه های برتر را در میان موزه های 
کوچک و محلی، موزه های متوسط و موزه های بزرگ 
انتخاب می کند و موزه رضا عباســی توانسته در دو 
شاخصه مقام اول را به دست آورد. ضمن اینکه در دو 
شاخصه دیگر هم با موزه های متوسط دیگر مشارکت 
داشته است.  دو شــاخصه ای که این موزه مقام اول 
را با در نظر گرفتن آنها به دست آورده، یکی معرفی 
و دیگــری نگهداری و حفاظت از اموال بوده اســت. 
گردبیگلو درباره مؤلفه معرفی موزه می گوید: »معرفی 
به معنای داشــتن یک ایده و یک کاربرد در مفهوم 
کلی برای پیشبرد اهداف موزه و معرفی آن به جامعه 
است که می تواند به شکل های دائمی، موقت، سیار و 
مجازی صورت گیرد. با توجه به اینکه در شرایط کرونا 
هستیم و نمی توانیم بازدید کننده داشته باشیم، باید 
می توانستیم موزه را به شکل های مختلف به مخاطب 
معرفی کنیم. همیشه ارتباط ما با مخاطب به صورت 
رودررو بــوده و بازدیدکنندگان بلیت می خریده اند و 
وارد موزه می شــده اند. اما در زمان کرونا یک صفحه 
اصلی در اینستاگرام ساختیم و این بار با این صفحه 
بــه منازل مخاطبان رفتیم. در این صفحه با توجه با 
دســته بندی آثار موزه در هر هفته 3 شئ را معرفی 
می کردیم و شناسنامه عمومی  و تخصصی آن را در 
اختیار بازدیدکنندگان قرار می دادیم. درباره تکنیک 
اثر و هنرمند اطالعــات می دادیم و از طریق همین 
اینستاگرام با مردم در گفت وگو بودیم. به این ترتیب، 
فرصتی ایجاد شد که دانشجویان و محققانی که خارج 
از ایران بودند هم بتوانند به این شکل موزه را ببینند و 

بتوانند در تحقیقاتشان از آن استفاده کنند.« 

حفاظت
آن طور که گردبیگلو می گوید، حفاظت شــامل 
تمامی فعالیت هایی می شــود که مــوزه با توجه به 
استانداردها و نیازها انجام می دهد تا آثار داخل موزه 
حفظ شوند و ترمیم آنها با موفقیت انجام گیرد: »این 
ترمیم ها هم محیطی و فیزیکی است و هم نرم افزاری 
و سخت افزاری. تمام آثاری که در موزه ها هستند از 
حساسیت برخوردارند و شرایط محیطی آنها مثل دما 

و رطوبت باید مدام کنترل شود. در روزهایی که موزه 
تعطیل است، طبیعی است که نمی توانیم هر روز به 
آن سر بزنیم. ولی دیتاالگرهایی در تاالرها قرار داده 

شده که رطوبت و دمای تمام تاالرهای نمایش 
را به ما اطالع می دهد و به محض کم یا 

زیاد شدن دما یا رطوبت می توانیم به 
آن رسیدگی کنیم.« او از فعالیت 
دیگری هم که بــرای حفاظت 
از مجموعه هــای پارچه ای موزه 

دیده شده، صحبت  تدارک 

می کند: »پروژه بزرگی داشــتیم که در آن همه آثار 
پارچه ای و منسوجات مخزن قارچ زدایی و ساماندهی 
شدند و به رطوبت استاندارد نسبی رسیدند. 
از تمام این فعالیت ها هم فیلم 
و گــزارش تصویری روی 
اینســتاگرام  صفحــه 

گذاشته شد.«

ورک شاپ
 عالوه بر این، از 

طریق فضای مجازی، ورک شاپ هایی در موزه برگزار 
می شد و استادان مطرح در حوزه ترمیم گزارش هایی 
از روند ترمیم آثار می دادند که به صورت فایل صوتی 
همراه با عکس در اینستاگرام ارائه می شد و این طور 
کــه گردبیگلو می گوید، مورد توجه هم واقع شــده 
اســت: »اصواًل کار ترمیم از فعالیت های پشت پرده 
موزه ها محسوب می شود و مقابل چشم مردم انجام 
نمی شود. ولی به این طریق توانستیم روند مرمت اشیا 

را هم برای عالقه مندان نمایش دهیم.«

اهالی محل و موزه
بسیاری از مراجعان چند باره موزه از اهالی محل 
هستند. گردبیگلو می گوید: »خیلی از بازدیدکنندگان 
موزه هم محله ای ها و از همسایگان هستند و حتی از 
کاسبان محله که قبل از کرونا و بسته شدن موزه از 
بازدیدکنندگان ثابت اینجا بودند. جالب است که در 
یکی از صفحه های تهران گردی که در فضای مجازی 
هم زیاد است، منطقه سیدخندان معرفی شده بود و 
از پیشینه آن گفته شده بود. زیر این پست معرفی در 
اینستاگرام کامنت های زیادی گذاشته شده بود که 
نوشته بودند این محله یک موزه مهم هم دارد. بیشتر 
آنها اهالی محلــه بودند و برای من جالب بود که در 

مورد این موزه این قدر تعصب دارند.«

مکان یابی موزه
می شــود تصور کــرد که مــوزه رضا عباســی 
می توانســت در هرجای دیگری از تهران هم ساخته 

شده باشد، اما به راستی مکان فعلی چه 
امتیازهایی دارد. گردبیگلو می گوید: »بر 
خالف آنچه تصور می شــود که موزه ها 
بایــد در مناطق مرکزی تهــران، مثل 
منطقه ارگ و کاخ گلستان، باشند، من 
فکر می کنم بســیار خوب است که این 
موزه در این محل و خارج از مرکز تجمع 
موزه های تهران ساخته شده است. چون 
اواًل موجب جذابیت فرهنگی این منطقه 
شده و مرکز فرهنگی قوی و غنی ای برای 

این منطقه است. بعد هم به پراکندگی فرهنگی در 
تهران کمک کرده اســت. چرا باید تمام موزه ها در 
منطقه های مرکزی باشــند؟ ایــن پراکندگی باعث 
می شود مردم مناطق مختلف دسترسی به موزه ها و 

مراکز فرهنگی داشته باشند.

 درباره موزه »رضا عباسی« 
که به تازگی از موزه های برتر تهران شناخته شده است

یک روز مهمان تاریخ
  موزه »رضا عباســی« در محله سیدخندان، از موزه های شناخته شده تهران است. در این 
موزه که موزه تاریخ هنر است، اشــیایی از ۷ هزار سال پیش تا اواخر دوره قاجار نگهداری 
می شود و بهشتی است برای کسانی که به تاریخ و باستان شناسی عالقه دارند و محل جذابی 
است برای دیدن اشیایی بازمانده از اعماق تاریخ. از سفال و فلز و سکه و جواهر گرفته تا کاغذ 
و منســوجات و خط و نقاشی. این موزه در هفته های گذشته توانسته جایزه اول ایکوم را در 
حفاظت و نگهداری از اشیا و همین طور معرفی موزه دریافت کند. ایکوم کمیته ملی موزه های 
ایران است که در بهمن 1328 توسط کمیسیون ملی یونسکو برای ایجاد ارتباط بین موزه های 
ایران با موزه های کشورهای دیگر و استفاده از آخرین مطالعات و تحقیقات مربوط به موزه و 
جلب توجه مردم به موزه ها تشکیل شد. این موزه هر سال از میان موزه های کوچک محلی، 
موزه های متوســط و موزه های بزرگ بهترین موزه  را در رشته های مختلف معرفی می کند. 
»پریسا گردبیگلو«، امین اموال موزه رضا عباســی، درباره موزه و اینکه چطور این جایزه را 

دریافت کرده است، توضیح می دهد. 

شقایقعرفینژاد

شما هم بدانید
»پریسا گردبیگلو« امین اموال 

موزه رضا عباسی این 3 اثر را از 
میان آثار فراوان موزه به ما معرفی 

می کند: 

ریتون 
قافالنتو

ریتون یا تکوک قافالنتو جام بسیار 
بزرگ از طال و شمش است که به 

شکل سر قوچ طراحی شده و متعلق 
به دوره مادهاست. این جام از نظر 

تکنیک اجرا و زیبایی بصری و 
نیز به دلیل قدمت آن 

منحصربه فرد 
مجسمه است. 

بانو با نوزادی 
در آغوش

جنس مجسمه از سفال است و 
قدمتش به هزاره اول پیش 

از میالد می رسد. 

مجموعه 
نقاشی های رضا 

عباسی
»رضا عباسی« نگارگر عصر صفوی 
است که تعدادی از کارهای او در 

تاالر نگارگری موزه به نمایش 
درآمده است. 

پریسا گردبیگلو
امین اموال موزه رضا 

عباسی

هویت
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مشاور

»شهناز افشنگ«
کارشناس بالینی مرکز مشاوره کمیل
با نوجوان پرخاشگر چگونه 

رفتار کنیم؟ 
ارتباط کالمی رکن بسیار مهم پایداری یک رابطه 
است. در واقع، فرقی ندارد که این برقراری ارتباط 
میان والدین با فرزند باشد یا با افراد دیگر. اکثر والدین 
برای ارتباط با فرزندان، به ویژه در دوران بلوغ و نوجوانی، 
دچار دغدغه و تشویش هستند و گاهی اوقات با غر زدن 
از نافرمانی یا رفتار تند فرزندان گالیه می کنند. حرف 
مشترک این والدین یک جمله است؛ فرزند نوجوانشان 
از آنها حرف شنوی ندارد. برای رفع این مشکل و در واقع 
کنشی که در دوران بلوغ و نوجوانی اغلب میان فرزندان 
و خانواده ایجاد می شود، باید چه رفتاری در پیش گرفت 
تا کمتر رفتارهای پرخاشــگرانه از نوجوان ســر بزند و 

حرمت والد و فرزندی حفظ شود؟ 
رفتارهای مثبت فرزندتان را تحسین کنید. زمانی که 
فرزند شما آرام است، به این مسئله توجه نشان دهید. 
به فرزندتان در این مورد اشاره کنید و نشان دهید که 
چقدر خوب است که او می تواند زمان هایی که ناراحت 
است، آرام باشد. اگر فرزند شما اوقات تلخی می کند، او 

را زمانی که آرام است، تشویق و تقویت کنید. 

به نوجوانتان کمک کنید تا مهارت های حل مسئله 
را فرا بگیرد. بهترین زمان برای صحبت در مورد رفتار 
نامناسب نوجوانتان زمانی است که او ناراحت و عصبانی 
نیســت. بــه او بیاموزید که چگونه باید احساســاتش 
را به زبــان بیاورد و چگونه قبل از اینکه مشــکالت و 
کشمکش ها تشدید شوند برای آنها راه حل بیابد. بدین 
شیوه احتمال بروز رفتارهای نامناسب در نوجوان شما 

کاهش می یابد. 
برای نوجوانتــان جایزه و مشــوق در نظر بگیرید. 
تشویق مثبت برای رفتارهای مناسب، مثل دادن جایزه 
و هدیه، خیلی بیشــتر از تنبیه کردن تأثیرگذار است. 
زمانــی که او با لحن خــوب و مثبت صحبت می کند 
و رفتارهای مناســب نشان می دهد، شــما می توانید 
جایزه ای را به عنوان نشــانه ای از تأیید رفتارش برای او 
در نظر بگیرید. زمانی که ارتباط بین شما و نوجوانتان 

بهبود یابد، رفتار نوجوانتان نیز بهبود می یابد. 

هویتپیشخوانپیشخوان

محله قزوینی ها و آقا ماستی 

بعد از جنگ جهانی دوم و ویرانی بســیاری از شــهرها و روســتاهای مرزی کشور، بازار 
مهاجرت به پایتخت برای داشــتن زندگی بهتر حسابی داغ شد. هرکسی فامیل و دوست و 
آشــنایی داشت، برای نجات از مهلکه تلخ جنگ، بیکاری و گرسنگی، دستش را می گرفت و 
راهی پایتخت می شــد. بخش جنوبی پازل دهم پایتخت و محله سلیمانی، به دلیل مجاورت 
با دروازه قزوین، بهترین مأمن برای اتراق و سکونت مهاجران بود و برای بسیاری از این خیل 

نقطه پایان سفر محسوب می شد. 
»فاطمه ربیعی«، از قدیمی ترین اهالی محله ســلیمانی، با بیان این مطلب تعریف می کند: 
»وقتی به تهران آمدیم، من با پســر عمویم ازدواج کردم و در محله ســلیمانی ساکن شدیم. 
همسایه ها به کوچه ما، به دلیل مهاجرت همه اقوام از قزوین به تهران، کوچه قزوینی ها می گفتند 
یا به کوچه »شهید موسوی« امروز می گفتند محله همدانی ها، چون همه از همدان آمده بودند.«

ربیعــی در ادامه از حال وهوای قدیم محله ســلیمانی یاد می کنــد و می گوید: »کوچه ها 
قدیم ها جدول بندی نبود و شبیه کوچه باغ بود. معمواًل دوره گردها اجناس مورد نیاز مردم را 
با چهارپا یا االغ می آوردند. فردی بود که تابستان ها بار هندوانه و طالبی و بادمجان می آورد 
و زمستان ها پیاز و سیب زمینی. آقای ماستی هم از کسبه  دوره گرد معروف محله بود. او یک 
کوزه تقریبًا 20 لیتری با یک مالقه داشــت که پیمانه کارش بود؛ صبح ها شیر می فروخت و 
ظهر ها ماســت. بعد ها که وضعش خوب شد، یک دوچرخه خرید و یک بوق بهش وصل کرد 
تا با صدای بوق همه خبردار شــوند که ماستی آمد. اغلب خانه ها به شکل مربع و چهاراتاقه 
بود و در هر اتاق یک خانواده زندگی می کرد. غروب های تابســتان همه حیاط ها آب و جارو 
می شد. کف بعضی از حیاط ها هم موزاییک نبود. همه خانواده ها گوشه حیاط چادر می زدند 
و هندوانه ای دور هم می خوردند. کل خانواده ها هم از ســرویس بهداشتی مشترک استفاده 

می کردند. بله... قدیم ها زندگی این طوری بود.«

آفتاب هنر 
هنــر«،  »آفتــاب  ویژه برنامــه 
همزمان با دهه کرامت و شب میالد 
با سعادت هشتمین خورشید والیت، 
امام رضا)ع(، از ســوی فرهنگسرای 

سرو برگزار می شود. 
این برنامــه برای الگو ســازی و 
معرفی مفاخر هنری و ایجاد انگیزه 
بــرای شــهروندان و هنرمندان در 
تدارک  هنری  فعالیت هــای  عرصه 

دیده شده است. 
 در این برنامــه از بانوان موفق، 
مانند دکتر »شهین اوجاق علیزاده« 
فارســی  ادبیات  و  زبــان  )دکترای 
دکتر»فریسا  دانشــگاه(،  اســتاد  و 
نکومنش راد« )خلبــان، قهرمان و 
عضــو تیم ملی قایقرانــی جمهوری 
ایــران(، دکتر»شــیرین  اســالمی 
و  دانشــگاه  )اســتاد  نیرومنــش« 
»گیتی  وزایمــان(،  زنان  متخصص 
خامنــه« )مجــری باســابقه صداو 
ســیما، نویســنده و کارگــردان( و 
ســویزی«  دکتر»مهری  مرحومــه 
)رئیــس پیشــین ســازمان ملــی 
درخشــان  اســتعدادهای  پرورش 
و دانش پژوهــان و اســتاد تعلیم و 

تربیت( تقدیر و تجلیل می شود. 
این برنامه 31 خردادماه ســاعت 
اجرا می شود و عالقه مندان   14:30
می تواننــد بــه نشــانی: خیابــان 
ولی عصر)عج(، ضلع شــمالی پارک 
ســاعی، کوی ســاعی دوم مراجعه 
کنند. برای کسب اطالعات بیشتر با 
شماره 88881۷8۹ تماس بگیرید. 

فرهنگسرا 

مهارت یادگیری 
برای  مخصــوص  محله  ســرای 
کودکانــی که در فراینــد یادگیری 
ضعــف دارند وبا مشــکالتی رو به رو 
هســتند، دوره آموزشــی مهــارت 

یادگیری را برگزار می کند. 
در این دوره ها که ویژه کودکان 
مادران  بــا  همراه  پیش دبســتانی 
تدارک دیده شــده اســت، مهارت 
شناسایی ضعف های کودکان و موانع 
یادگیــری آنها به مــادران آموزش 
داده می شــود تا کودکان و مادران 
در زمان ورود به مدرســه آمادگی 
الزم را کســب کننــد. اگــر فرزند 
یادگیری  در  که  دارید  خردســالی 
کند عمل می کند و نمی دانید برای 
حل این مشــکل از چــه راهکاری 
کمــک بگیرید، یکشــنبه ها همراه 
فرزندتــان می توانیــد به نشــانی: 
خیابان قزویــن، خیابان مخصوص، 
پــالک 131  یونان،  نبش کوچــه 
مراجعه کنیــد. البته قبل از حضور 
بــرای کســب اطالعات بیشــتر با 
شماره 5542۷555 تماس بگیرید. 

سرای محله 

کتابخوانی

رقم ها و فرمان های صفوی و قاجار 
انتشارات مؤسســه کتابخانه و موزه ملی ملک از 
کتاب »رقم ها و فرمان های صفوی و قاجار« برای 
عالقه مندان به مطالعه آثــار تاریخی رونمایی کرد. این 
کتاب به قلم »مهتا باصفا« و »مرضیه مرتضوی« بر اساس 
پژوهش ها و ســندهای تاریخی موجود در این مجموعه 
منتشر شده است. همچنین منبع مطالعاتی خوبی برای 
پژوهشگران، دانشجویان و تاریخ شناسان است. شهروندان 
برای تهیه این کتاب و کسب اطالعات بیشتر می توانند به 
 shop.malekmuseum.org اینترنتــی  نشــانی 

مراجعه کنند یا با شماره 66۷5۹۷۷5 تماس بگیرند. 

بهارهخسروی

 دبیر تحریریه:  سروش جنابی
 تحریریه:  فاطمه عسگری نیا 
بهاره خسروی/ فاطمه عرفی نژاد

معصومه حق جو / فرزین شیرزادی

 مدیر هنری: کامران مهرزاده
 صفحه آرایی: محمدرضا محمدی تاش/ علی حسنی / میالد رفاقتی

فائزه توکلی
 حروفچینی و تصحیح: منیژه خسروآبادی/ اعظم آجوربندیان / فهیمه شیرازی

 نشانی: خیابان ولی عصر)عج( نرسیده به پارک وی کوچه تورج پالک14  کد پستی: 1۹6665338  صندوق پستی: 45۹56-1۹666  تلفن:23023100   دورنگار:23023488

مبانی کتابت و خوشنویسی 
خــط خوش و دســتخط زیبا هنری اســت که یادگیــری آن برای بســیاری از جوانان 
و بزرگســاالن وسوســه کننده اســت. برای این دسته از شــهروندان خبر خوشــی داریم؛ 
»موزه رضا عباسی« با همکاری »مؤسسه ملی کتابخانه و موزه ملک« و »مؤسسه کتاب آرایی 
ایرانی« برای عالقه مندان به خوشنویسی دوره های آموزشی »مبانی کتابت و خوشنویسی« را 
برگزار می کند. این دوره به صورت مجازی با حضور دکتر »حمیدرضا قلیچ خانی« دوشنبه ها 
برگزار می شــود. عالقه مندان برای نامنویسی و کسب اطالعات بیشتر از نحوه برگزاری دوره 

یادشده با شماره 66405665 تماس بگیرند. 

آموزش

 صاحب امتیاز: مؤسسه همشهری
 مدیر مسئول: نیلوفر قدیری

 سردبیر: مهدی  علیپور

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی


