
 آشنایی با مسیرهای کوهنوردی دارآباد
در گفت وگو با یکی از کوهنوردان حرفه ای هم محله ای

دیدار با »چال مگس«
و »هفت حوض«

»دارآباد« یکی از مســیرهای کوهنوردی پرطرفدار برای شمیرانی هاست. 
دسترسی آسان از خیابان پورابتهاج، مسیرهای کوهنوردی و رودخانه های 

پرآب در طول مسیر، این منطقه کوهستانی را...
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گفت وگو با نویسنده ای که هویت محله سوهانک 
را دستمایه کتاب جدیدش قرار داده است

 خطاط و نقاش محله میرداماد، چهره آشنای 
هنردوستان ایران است

آنها  از  بی تفاوت  روز  کوچه پســکوچه هایی که هر 
نویسنده ای  برای  روزی  اســت  ممکن  می گذریم، 

سوژه نابی شوند...

خط نوشته هایش را روی در و دیوار شهر دیده اید ؛ جمله هایی کوتاه و 
اثرگذار یا بیتی از یک شعر که امضای »محی الدین« گوشه ای از آن جا 

خوش کرده است. 

قصه های خواندنی 
مردم شهر

 نگارگری 
که استاد خویش بود

کوشک باغ هنر 
در اراضی عباس آباد افتتاح شد
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میــدان  ســاماندهی  طــرح 
و  همفکــری  بــا  تجریــش 
مشارکت شورایاران و کاسبان ادامه 
پیدا می کند. »سید حمید موسوی« 
شــهردار منطقه یک در نشستی با 
معتمــدان و کاســبان درباره طرح 
گفت:  تجریش  میدان  ســاماندهی 
از طرح های توســعه ای در  »هدف 
حال اجرا در میدان تجریش، محیط 
پیرامونی امامــزاده صالح)ع( و بازار 

تجریش و خیابان های شــهرداری و حمید، فراهم کردن بستر مناسب 
برای حیات عمومی شــهروندان و گردشــگران، مدیریت آلودگی های 
زیست محیطی، ساماندهی ترافیک سنگین و تدبیر و چاره اندیشی برای 
آسیب های اجتماعی موجود در محدوده از قبیل تجمع بساط گستری، 
ســدمعبر و حضور معتادان متجاهر اســت.« موسوی افزود: »این طرح 
بیش از 2دهه در دســتور کار شــهرداری تهران بود و اکنون به کمک 

مشــاوران خبره و مطرح کشــور و 
کمــک و همراهــی شــورایاران و 
کاســبان دلســوز به مراحل اجرا و 
بهره بــرداری نزدیک می شــود.« او 
درباره طرح های در حــال اجرا در 
تجریش گفت: »ســاخت  محدوده 
خیابان کامل در خیابان شهرداری با 
رویکرد انســان محوری و با هدف 
تقویت مســیر پیــاده و دوچرخه، 
تعریــض خیابان حمید در شــمال 
بیمارستان شــهدای تجریش به عنوان مســیر جایگزین سواره، تغییر 
وضعیــت پایانه تجریش و انتقال ایســتگاه های اتوبوس واقع در آن در 
خیابان های اطراف بدون ایجاد وقفه در خدمت رســانی به شهروندان و 
ایجاد میدانگاه صالحیه)ع( از پروژه هایی اســت که همگی برای ارتقای 
زیست پذیری شــهر و در خدمت تقویت فضاهای عمومی مفید و قابل 

استفاده برای اهالی و گردشگران در حال اجراست.« 

تیتر یک

ساماندهی میدان تجریش با مشارکت شورایاران و کاسبان

تبدیلکارگاههایعمرانیغیرضروریبهفضایورزشی
کارگاه های عمرانی زیر پل والیت در شــهرک نیایش، 
جمع آوری و مقدمات الزم برای ســاخت فضای ورزشی 
در این محل فراهم شــد. »حسن صفات« شهردار منطقه 
2 با بیان اینکه تصرف بخشــی از معابر پایتخت توســط 
کارگاه هــای عمرانی رویه ای معمول در شــهر تهران بود 
گفت: »با توجه به سیاســت های شهردار تهران مبنی بر 
جمع آوری کارگاه های عمرانی غیرضروری و آزادســازی  
فضاهای شهری به نفع شــهروندان، کارگاه های عمرانی 
زیر پل والیت که ســال های طوالنی در محدوده شهرک 
نیایش مستقر بودند جمع آوری شد.« او با بیان اینکه 10هزار مترمربع فضای آزاد شده به توسعه 
فضاهای ورزشی اختصاص داده شده است گفت: »شهرک نیایش از جمله محله هایی است که از 
سرانه های ورزشی کافی برخوردار نیست و پس از جمع آوری ضایعات موجود، آماده سازی زمین 
برای ایجاد فضای ورزشی درحال انجام است.«شهردار منطقه2 با بیان اینکه استقرار کارگاه های 
عمرانی عالوه بر اشغال فضاهای عمومی، موجب آلودگی های منظر شهری نیز شده بود افزود: 
»در تداوم اقدامات و برنامه های اجرایی در طرح ســاماندهی روددره اوین ـ درکه برای بهسازی 

محیطی این محدوده، جمع آوری کارگاه ها انجام شد.« 

بهسازیزمینهایچمنمصنوعیمنطقه2
زمین هــای چمن مصنوعی منطقه2 بــا هدف تقویت 
سرانه های ورزشــی محله ها بهسازی و ســاماندهی شد. 
سرپرست معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه2 
با اعالم این خبر گفت: »زمین های چمن یکی از مهم ترین 
ظرفیت های ورزشی محله هاست که می تواند شور و نشاط 
را برای نسل جوان و نوجوان فراهم کند.« »کاظم داودی« 
افزود: »با توجه به اســتقبال شــهروندان از این فضاهای 
ورزشی، زمین هایی که درسال های گذشته ساخته و دچار 
فرسودگی شــده اند شناسایی شــد و در قالب پروژه های 
محلی، طرح بهسازی و ساماندهی آنها در دستور کار قرار گرفت. اکنون پس از عملیات بازسازی 
و ساخت زمین چمن محله های دریان نو، صادقیه، زیر پل یادگار امام)ره(، مخابرات و سعادت آباد 
آماده بهره برداری است.« داودی ادامه داد: »با هدف تقویت سرانه های ورزشی محله ها، با جمع آوری 
کارگاه های عمرانی محدوده پل والیت، ســاخت فضاهای ورزشی در این محل در دستور کار قرار 
دارد تا شهروندان محله اسالم آباد نیز بتوانند از این ظرفیت ها بهره مند شوند.« داودی گفت: »سعی 

می کنیم تا پایان سال این فضای ورزشی ساخته شود و در اختیار شهروندان قرار بگیرد.«

چهره
ساینا علی پور، نوجوان ورزشکار: 
بابرنامهریزیورزش
کنیدودرسبخوانید

یادداشت

 منطقه 3
هویت و انسجام محله ای

جشنوارهخالقیتدرسراهایمحلهبرگزارمیشود
جشنواره خالقیت در فصل تابستان در سراهای محله 
منطقه 3 برگزار می شود. در این جشنواره آثار شهروندان 
در قالب نقاشــی، دلنوشته، داستان نویسی، کاردستی و 
عکاسی از طبیعت گردآوری شده و به بهترین ها جوایز 

ارزنده ای اهدا خواهد شد. 
عالقه مندان برای شرکت در این جشنواره که تا پایان 
تابستان ادامه دارد می توانند به پیچ اینستاگرام به نشانی 

sarayemahalleararat @ مراجعه کنند. 
این جشــنواره با هدف شناسایی شهروندان مستعد 
به خصوص جوانان در حال برگزاری است و آنها با شرکت در این جشنواره می توانند به سمت 

کارآفرینی و تولید و اشتغال در آینده خود حرکت کنند. 

تکواندو را از4 ســالگی و به انتخاب و 
تشویق والدینش شروع کرد اما کم کم 
به این ورزش عالقه مند شد تا جایی که اکنون 
در آرزوی قهرمانــی در مســابقات المپیک 
تمرین ها را به صورت مستمر دنبال می کند. 
»ساینا علی پور« که دانش آموز کالس هفتم 
دبیرستان هیئت امنایی شهید صدوقی است 
می گویــد: »از 3 ســال پیــش تمرین های 
حرفه ای را نزد اســتاد حجتی شروع کردم و 
توانستم در لیگ های مختلف کشوری مدال 
کسب کنم. امسال به دلیل کرونا، بازی ها لغو 
شــد. اما پیش از آن با شرکت در 3 مسابقه  
هان مادانگ استانی موفق شدم ۲ مدال طال و 
یک برنز را به دست بیاورم.« ساینا مهم ترین 
دلیل موفقیت در درس و ورزش را برنامه ریزی 
و کمــک و همراهــی مــادرش می داند: »با 
برنامه ریزی سعی کرده ام میان درس خواندن 
و ورزش تداخلی ایجاد نشود. طوری که بتوانم 
هر روز بعدازظهر در باشگاه برای تمرین های 
تکواندو حضور داشته باشم. از هر فرصتی که 
پیش آید برای درس خواندن استفاده می کنم. 
زمانی که مــدارس باز بود گاهــی الزم بود 
صبح ها در اردوی مســابقات شرکت کنم و 
خوشبختانه مســئوالن مدرسه به من اجازه 
می دادند تا از مسابقات باز نمانم. بعد از باشگاه 
هم کمی اســتراحت می کردم و دوباره درس 
می خوانــدم کــه وقت کم نیــاورم. به نظرم 
می شود با برنامه ریزی و هدفمند هم ورزش و 
هم درس های مدرسه را دنبال 
کرد و اگر درســت پیش 
برویم متوجه می شویم که 
تمرکــز  باعــت  ورزش 
بیشتر در درس خواندن 
می شود. دوست 
تــا  دارم 
نی  ما قهر
لمپیک  ا
پیش بروم 
و مدال طال 
را به دست بیاورم.«

مجلهخبری مجلهخبری

جانماییایستگاههایاتوبوسدرتجریش
شبکه حمل ونقل عمومی میدان تجریش با تبدیل پایانه به میدانگاه 
صالحیه)ع(، با توجه به مســیر حرکت اتوبوس ها در اطراف میدان 
تجریش جانمایی شده و خللی در دسترسی شهروندان به مسیرهای  
ترددی وارد نشــده اســت. »محمد خردمند« معاون حمل ونقل و 
ترافیک شهردار منطقه یک با بیان این مطلب گفت: »پایانه تجریش 
که به نقطه بی دفاع شهری تبدیل شده بود با اقدام شهرداری منطقه 
یک جمع آوری شــد و در حال تبدیل به میدانگاه صالحیه)ع( برای 
اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی اســت. اکنون ایســتگاه های 
اتوبوس مستقر در این میدان به اطراف میدان تجریش منتقل شده 
است.« او افزود: »همه خطوط در این میدان جانمایی شده اند و برای 
استفاده از اتوبوس های تندرو نیز اتوبوسی به صورت رایگان مسافران 
را از میدان تجریش به پایانه پارک وی منتقل می کند تا آنجا تبدیل سفر انجام شود.« خردمند 
تصریح کرد: »تنها خطی که از میدان تجریش به میدان قدس منتقل شــده خط پایانه شهید 
دستواره اســت که به علت جهت مسیر و کاهش ترافیک خیابان شهرداری به ابتدای خیابان 
شریعتی منتقل شده است و دیگر خطوط از جمله ۲ خط ازگل و شهرک قائم در خیابان گوگل 

و ۲ خط جماران و درکه در پایانه مقصودبیک جانمایی شده اند.«

افتتاحپنجمینخانههاللدرشمیرانات
خانه هالل جمعیت هالل احمر بــا هدف آموزش های امدادی 
و آمــوزش کمک های اولیه بــه اهالی محله امامزاده قاســم)ع( 

بازگشایی شد و مورد بهره برداری قرار گرفت. 
»جمال شریفی« رئیس هالل احمر شمیرانات گفت: »خانه های 
هالل جمعیت هالل احمر، شــعبه های کوچــک هالل احمر در 
روســتاها و محله ها هســتند که خدمات مختلفی در حوزه های 
آموزشی، امدادی، فرهنگی و اجتماعی ارائه می دهند.« او افزود: 
»خانه های هالل نقش بســیار تعیین کننده ای در پیشــگیری از 
افزایش شــمار تلفات قبل از بروز حوادث و پاسخگویی مناسب 
در زمان وقوع حوادث دارند. از آنجایی که مناطق روســتایی در 
برابر حوادث غیرمترقبه آســیب پذیری بیشتری دارند، خانه های 
هالل می توانند نقش مهمی در پیشــگیری از افزایش شــمار تلفات و پاسخگویی بعد از 

حادثه ایفا کنند.«
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شد.

کسبرتبهنخست
روابطعمومیهاازسویمنطقه2

تکه دوم پایتخت در پهنه شمال برای دومین 
ســال متوالی رتبه نخست روابط عمومی مناطق 

22 گانه شهرتهران را از آن خود کرد. 
پــس از ارزیابــی صــورت گرفتــه عملکرد 
روابط عمومی های مناطــق 22 گانه  یک ســاله 
دربخش های تبلیغات، رسانه، ارتباطات  مردمی، 
خالقیــت و نوآوری مورد بررســی قرار گرفت و 
روابط عمومی شــهرداری منطقه2 رتبه نخست 
روابط عمومی های مناطق شــهر تهران را کسب 
و تندیــس مدیران برتر ارتباطی شــهر تهران را 

دریافت کرد. 

هماندیشیخادممنتظر
جلسه هم اندیشی ستاد خادم منتظر منطقه2 
با حضور »سعید صادقی« مشاور شهردار تهران، 
»حسن صفات« شهردار منطقه2 و اعضای ستاد 

خادم منتطر منطقه برگزار شد. 
در این نشست به مباحثی از جمله راه اندازی 
ســایت اطالع رسانی ستاد خادم منتظر و سامانه 
ثبت نام خــادم یــار، اجرای طــرح کمک های 
مؤمنانه در قالــب برنامه های ویژه قربان تا غدیر 

و... پرداخته شد. 
شــهردار منطقــه2 در این نشســت ضمن 
تأکید بر فرهنگســازی مشارکت در فعالیت های 
خیرخواهانه، آمادگی شــهرداری منطقه2 را در 
پیشــبرد و اجرای برنامه های ستاد خادم منتظر 

اعالم کرد. 
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آنچــه پیــش رو داریــد مجموعه ای 
مســجدجامعی  احمد  یادداشــت های  از 
حاصل  و  است  تهران  شورای شــهر  عضو 
تهران گردی هــای او و گروهی از همراهان 
او. قصد او در تهران گردی ها و در نوشــتن 
این مجموعه نگاه از نزدیک به نحوه زیست 
تهرانی ها و مسائل شهری ریز و درشتی است 
که مردم هر منطقه با آن درگیر هســتند. 
مســائلی که از یک منطقه به منطقه دیگر 
تفاوت دارد و احتمااًل کلی و عمومی نیست. 
این مجموعه که در مورد تمام مناطق تهران 
نگاشــته شــده، هم برای خوانندگان که 
مشــکالت و ارزش ها و ظرفیت های منطقه 
خــود را در آن می بینند و هم برای مدیران 
شهری که مســئول حل و فصل مشکالت 
مردم و برنامه ریزی برای توسعه شهر هستند 

خواندنی است. 

منطقه 3 سابقه تاریخی طوالنی در برخی 
محله هــای اولیه و بافت هــای ارگانیک دارد. 
تشکیل این منطقه در تقســیمات اداری به 
سال 1358 بازمی گردد. سابقه تاریخی منطقه 
به هسته های ســکونتگاهی ییالقی و دارای 
فعالیت های زراعــت و باغداری مانند دروس، 
زرگنده، قلهک و ده ونک مرتبط است. )طرح 
تفصیلی منطقه 3، 1384(. منطقه 3 از جمله 
مناطقی اســت که از نظر سرمایه اجتماعی و 
شاخص های زندگی شهری، ویژگی ممتازی 
دارد و محله هــای آن دارای هویت اجتماعی 
استواری هستند. به همین دلیل این منطقه 
انسجام اجتماعی دارد و مهاجرت و جابه جایی 
در آن بســیار اندک است. منطقه3 در شمال 
شرقی تهران واقع شــده است و عرصه آن از 
شمال به بزرگراه شهید صدر، بزرگراه شهید 
مدرس و بزرگراه شهید چمران، از جنوب به 
بزرگراه رسالت، بزرگراه حقانی و بزرگراه شهید 
همت، از غرب به بزرگراه شــهید چمران و از 
شرق به خیابان پاسداران و خیابان شریعتی 
محدود می شود. این منطقه همسایه جنوبی 
منطقه یک است. بیشتر محله های این منطقه 
در گذشــته روســتاهایی از شمیران و حومه 
آن بودنــد که در فاصله ســال های 1335 تا 
1347 بــه محله های شــهر تهــران افزوده 
شدند. از خیابان های مهم این منطقه می توان 
خیابان های شریعتی و ولی عصر)عج( را نام برد. 
خیابان شریعتی یا همانجاده شمیران مسیر 
اصلی دسترســی به روستاهای شمیران بود. 
این خیابان از نخســتین جاده هایی است که 
در زمان ناصرالدین شــاه شوسه شد. خیابان 
ولی عصر)عج( را نیز در ســلطنت پهلوی دوم 
ســاختند و ولیعهد نامیدنــد. افزایش تعداد 
خودروها و وجود این جاده ها ســبب شــد تا 
آمد و شد تهرانی ها به نقاط خوش آب وهوای 
شمیران بیشتر شود و این روستاها به سرعت 
به بخشــی از تهران تبدیل شوند. این منطقه 
همچنین محل گذر بخشــی از بزرگراه های 
مهم پایتخت اســت. بزرگراه شهید مدرس، 
شهید حقانی، کردستان، شهید همت، رسالت 

و شهید چمران از این جمله  هستند. 
ادامه را در صفحه 11 بخوانید.

احمدمسجدجامعی
عضوشورایاسالمیشهر
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  زندگی در ده ونک حول محور 8 رشته قناتی می گذشت که از 
باالدست جاری می شدند و مظهرشان در این محله بود؛ باغداری 
و کشــاورزی در این روســتا طی ده های گذشته رونق داشت و 
مقنی های زیادی چند ماهی از سال را در این روستا می گذراندند. 
قنات های ده ونک هنوز هم زنده اند و به فضای ســبز این محله 
زندگی می بخشند. نمونه اش قنات »باغ باال« که از زیر زندان اوین 
به ســمت ده ونک روانه می شد و از باغ مستوفی الممالک سر در 
می آورد. هنوز هم آب این قنات با گذر از باغ نوادگان مســتوفی 
الممالک، به ضلع شمالی باغ ایرانی ده ونک می رسد و این باغ را 

سیراب می کند. قنات های ده ونک قصه هایی شنیدنی دارند. 

مرضیه موسوی

روزگاری روستای مشهور شمال تهران
8 رشته قنات داشت 

ماجرای اولین 
قنات ده ونک 

و »اوس ابراهیم«

»از پدرم شنیده ام که میرزایوسف آشتیانی نخستین قنات 
را در ده ونک ســاخت. اهل یزد بود و سنت حفر قنات را هم 
از همین شــهر ســوغات آورده بود. قنات هایی که به دستور 
مستوفی الممالک در ده ونک حفر شدند آب را از باالدست به 
سمت این روستا روانه می کردند و بعد از آبیاری مزارع و باغ ها 
به سمت امیرآباد روانه می شدند.« »پرویز مهدی قلی« از اهالی 
قدیمی ده ونک است و سال های رونق کشاورزی و باغداری در 
این روستا را به خاطر دارد؛ زمانی که هنوز کودک بود و اهالی 

ده برای نظافت و شست وشو و حتی آب آشامیدنی از همین آب قنات ها 
استفاده می کردند: »اغلب زمین های ده ونک زمین کشاورزی و باغ بود. 
مردم برای تأمین آب، چاه های خانگی حفر کرده بودند و آب قنات را به 
این چاه ها می رساندند. تا دهه 50 ونک همچنان همین شکل را داشت. 
اول دهه 60 بود که این روستا به لوله کشی آب آشامیدنی دسترسی پیدا 
کرد و استفاده از آب قنات ها کمتر شد. توسعه تهران هم در همان دهه 
50 آغاز شده بود و همزمان باغ ها یکی یکی از بین می رفتند و به خانه 
و ساختمان تبدیل می شــدند. تصور کنید تا قبل از دهه 50 در فاصله 
بیمارستان بقیه اهلل)عج( تا خیابان مالصدرا فقط 5 خانه وجود داشت و 

بقیه، زمین های کشاورزی بود.«

 8 قنات قدیمی
»قنــات چمن، بزرگ ترین قنات ده ونک بــود. قنات باغ خوییک هم 
قنات دیگری بود که به زمین های کشــاورزی ونک می رســید و قنات 
دیگری در شــمال روستا جاری بود که به آن قنات توتستان می گفتند. 
قنات غربی روســتای ده ونــک هم آب را به 2آســیاب قدیمی ده ونک 
می رساند تا گندم های کاشته شده در روستا را آسیاب کند. قنات قلعه، 
آب قلعه ارامنه را تأمین می کرد و قنات باغ مقبره زمین چمنی که حاال 
در اختیار دانشــگاه الزهرا)س( است را آبیاری می کرد. قنات دیگری هم 
در ده ونــک بود به نام قنات زیر باغ نو و همچنین قنات باغ باال.« »علی 
ساســانی« از اهالی قدیمی ده ونک است و هنوز خاطره باغ های سرسبز 
و زمین های کشــاورزی این روستا را در ذهن دارد که حیاتشان به این 
قنات ها وابسته بود. او می گوید: »تعداد زیادی 
از این قنات ها هنوز هم زنده هســتند و از آنها 
برای آبیاری فضای ســبز محله و بوستان های 
شــهر استفاده می شود. تعدادی از قنات ها هم 
به دلیل ساخت وســازها مسیرشان تغییر کرد. 
اما اگر این قنات ها درســت مهار نشــوند، آب 
جاری در زیر زمین، خاک شــهر را می شوید و 
باعث فرونشست ساختمان ها می شود.« اتفاقی 
که در سال های نخســت توسعه ده ونک چند 

بار رخ داده بود. 

 مقنی های کارکشته ده ونک
ده ونک همانقدر که قنات های پرآبی داشت، مقنی های 
مخصوصی هم داشــت که ســالی یکبار برای الیروبی این 
قنات ها به این روســتا می آمدند. »اوس ابراهیم نیستانکی« 
یکی از این مقنی هاست که اهل اصفهان بود و همان طور که 
از اسمش پیداست، استاد. ساسانی می گوید: »اوس ابراهیم 
تعــداد زیادی از مقنی ها را از اصفهــان به ده ونک می آورد 
برای الیروبی. معمواًل این کار در فصل بهار انجام می شــد. 
از باال تــا پایین، قنات ها را طی می کردند و اگــر چوب و زباله ای در 
مســیر آبگیر کرده بود بیرون می آوردند. دیواره های قنات ممکن بود 
در جایی از مسیر خود فرو ریخته باشد. آن را دوباره از نو می ساختند. 
اگر بازســازی دیواره نبود چند روزی بیشتر کارشان طول نمی کشید. 
اما اگر دیواره ها فرو می ریخت ممکن بود کارشان بیش از 40 روز هم 

طول بکشد.«
اهالی از قبل برای پرداخت دستمزد مقنی ها مبلغی پول جمع آوری 
می کردند. با الیروبی هر قنات، انگار خون تازه در رگ های این قنات ها 
جاری می شــد. میراب هــای قدیمی محله هم وظیفه تقســیم آب را 
برعهده داشــتند و مسیر آب ها را برای ساعاتی از روز یا هفته به طرف 

باغ ها و زمین های کشاورزی هدایت می کردند. 

 قنات ها هنوز زنده اند
قنــات باغ باال یکــی از معروف ترین قنات های ده ونــک بود که از 
زیر زندان اوین می گذشــت و سر از باغ مستوفی الممالک درمی آورد. 
اصطالح »آب خنک خوری« در ســلول انفرادی هم به ســبب وجود 
همیــن قنات در زندان اوین بر ســر زبان ها افتاده بود. این قنات هنوز 
هم زنده است و آب جاری در آن با گذر از باغ نوادگان مستوفی سر از 
باغ ایرانی ده ونک یا همان بوســتان مختاری درمی آورد. باغ را آبیاری 

می کند و به سمت پایین روانه می شود. 
»داریوش نهاوندی« شــورایار محله ده ونک و از اهالی قدیمی این 
محله می گوید: »برخی از قنات های ده ونک هنوز هم زنده هســتند و 
آب در آنهــا جریان دارد. اما آب این قنات ها با اضافه شــدن فاضالب 
خانگی در آن، آلوده شــده است. آبی که روزگاری این روستا و مزارع 
آن را آبیــاری می کرد و تأمین کننده آب آشــامیدنی مردم محله بود 
دیگر تمیز نیســت و حتی می تواند باعث خشکی درختان هم شود. از 
مشکالت اساســی ما در ده ونک این است که بسیاری از خانه ها هنوز 
به شــبکه فاضالب شهری متصل نشــده اند و هرکدام چاه های جذبی 
خود را دارند. این چاه های جذبی باعث آلودگی آب قنات ها می شوند.« 
هنوز هــم آب تعدادی از این قنات ها از محله های مختلف تهران مثل 
یوسف آباد سر بر می آورد و گرچه آب آن به گوارایی و تمیزی صد سال 

پیش نیست اما درختان و چمن های شهر را سیراب می کند.

پرویزمهدیقلی
ساکنقدیمیدهونک

چهرهمحله
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»مــادرم جارو برداشــته بود و بــه کمک آن، 
گچ ســفید رنگی را روی دیوار خانه مان در بناب 
می کشــید. آن زمان هنوز چندان رســم نبود که 
خانه ها را رنگ کنند. با این کار دوده ها و لکه های 
روی دیوار را از بین می بردند. من 7 ســاله بودم. 
تازه از مدرســه برگشــته بودم. دیوار سفید را که 
دیدم از خود بی خود شدم. تکه ای زغال پیدا کردم 
و تمام دیوار را نقاشی کشیدم. منظره ای از روستا 
بود با خانه های کاهگلی. مادرم وقتی رســید که 
کار از کار گذشته بود. صدای دعوا کردنش با من 
به گوش پدرم که رســید او هم به اتاق آمد. اما تا 
نقاشی را دید تعجب کرد. انتظار چنین نقاشی  را از 
 بچه 7 ساله نداشت. تشویقم کرد و به مادرم گفت: 
بگذار این نقاشــی روی دیوار باقی بماند. از همان 

روز فهمیدم که نقاش خوبی می شوم.«
محی الدین حاال 78 ساله و سال هاست در 
محله میرداماد سکونت دارد. روی خوشش، 
میزبــان اهالی محله و دوســتان هنرمند و 
ورزشکارش است. او می گوید: »آن روز اگر 
به جای اینکه نقاشــی ام چند ساعتی روی 
دیــوار بماند، کتک مفصلی از پدر و مادرم 
می خوردم، ســرخورده می شــدم و شاید 
هرگز نقاشــی را ادامه نمی دادم. اما بعد 
از آن روز شوق کشــیدن نقاشی در من 
بیشتر شد. هرجا دیوار سفیدی می دیدم، 
با گچ و زغال و هر وســیله دیگری روی 

آن نقاشــی می کشــیدم. حتی یکبار که قرار بود 
رئیس اداره فرهنگ بناب برای بازدید به مدرســه 
مــا بیاید، بعد از تعطیلی مدرســه برگشــتم و با 
گچ روی تمام دیوارهای مدرســه نقاشی هایی از 
سربازان هخامنشــی و نقش هایی از شاهنامه که 
در ذهن کودکانه ام بود کشــیدم. صبح که مدرسه 
باز شد کار از کار گذشته بود. پاک کردن همه آن 
نقاشی ها وقت زیادی می خواست. به همین دلیل 
مدیر و ناظم مدرســه از پــاک کردن آن منصرف 
شــدند. رئیس اداره فرهنگ که از دیدن نقاشی ها 

حسابی سر ذوق آمده بود مرا تشویق کرد.«

سرمایه بزرگ زندگی
محی الدین حاال استاد نقاشی و خطاطی است. 
با خودکار چنان هنرمندانه نقاشی می کشد که از 

دور به تصویری چاپی می ماند. 
گرچه کارگاه و مغازه نقاشــی را تعطیل کرده 
است اما هنوز دســت رد به سینه هیچ شاگردی 
نمی زند و آموزش آنها را به جان می خرد. می گوید: 
»هنر را برای همه مــردم می خواهم. بارها پیش 
آمده که متوجه مشــکل مالی شــاگردانم شده ام 
اما اجازه ندادم کــه این موضوع مانع از یادگیری 
آنها شود.«دست و دلبازی اش برای عرضه هنر به 
جامعه هم باعث شــهرت او در ســال های جوانی 
شد: »اگر جایی دیواری می دیدم که می شد روی 
آن خطی نوشــت، با خط خوش جمله یا شعری 
می نوشــتم و در کنارش اسمم را می نوشتم. یک 
روز یک خبرنگار کنجکاو شــده بود که نویسنده 
این اشــعار و جمله های در و دیوار شــهر را پیدا 
کند. باالخره موفق هم شــد. آن زمان مصاحبه ای 
با روزنامه انجام دادم. بعد تلویزیون به سراغم آمد. 
در طول این ســال ها در مصاحبه ها و برنامه های 
زیاد تلویزیونی و رسانه ای شــرکت کرده ام. حاال 
هــم مردم به من لطــف دارنــد و آنهایی که مرا 
می شناســند می خواهند با من عکــس یادگاری 
بگیرند. این، بزرگ ترین ســرمایه ای است که یک 

هنرمند می تواند به دست آورد.« 
در خواب هم نقاشی می کشیدم

روزهایی را به یاد می آورد که مادرش می گفت 
در خواب هم دستش را در هوا تکان می داد؛ انگار 
داشت نقش و نقاشی را روی کاغذ و بوم می کشید. 
نه تنها نقاشی بلکه خطاطی را هم در هیچ کالس 
درســی آموزش ندیده است و همه آنچه امروز در 
چنتــه دارد حاصل تجربه های فردی اش اســت. 

2 نمایشــگاه در فرمانیه و جــردن برگزار کرده و 
سال ها پیش تعداد زیادی از آثارش در یک گالری 
در ایتالیا به فروش رفته اســت. استاد محی الدین 
می گوید: »نقاشی در خون من است. هیچ استادی 
تا به حال به من نگفته که فالن تکنیک را چگونه، 
اجــرا یا چگونه 2رنگ را با هم ترکیب کنم. با این 
حــال با هر فردی که حــرف می زنم یا هر منظره 
و تصویــری که می بینــم بالفاصلــه در ذهنم به 
نقاشی تبدیل می شود. کافی است برای یک دقیقه 
به صورت یک فرد نگاه کنم؛ در همان حین حرف 
زدن انگار دســتی در خیال، طــرح صورتش را با 

جزئیات تمام در سر من می کشد.«
مهم ترین راهنمایی اوبه هر پدر و مادری در این 
روزها این اســت که بگذارند فرزندانشان استعداد 
و عالقه خود را کشــف و در این کشف فرزندشان 

را همراهی کنند: »قرار نیســت همه ما دکتر 
و مهندس شــویم. 3 برادر من دکتر هستند. 
اما من هیچ وقت نتوانســتم سمت این رشته 
بروم. هیچ کــدام از اعضای خانــواده من در 
زمینه هــای هنری فعالیتی نداشــتند و فقط 
پدربزرگم نقاش ســاختمان بود. با این حال 
مــن راهم را پیدا کردم و با تشــویق دیگران 
و تالش و پشــتکار توانستم در این راه موفق 
شــوم. از زندگی راضی هســتم و احســاس 
خوشبختی می کنم؛ حسی که شاید با کرور 
کرور پــول و ثروت هم به برخــی از مردم 
دست ندهد. چون راه خود را درست انتخاب 
نکرده اند.« درهای خانه اش همیشه به روی 
همه مهمانان باز است. روی همین مبل های 
ساده خانه از هنرمندان و ورزشکارانی مثل 

علی دایــی و قلعه نویی و دیگر افراد 
سرشناس میزبانی کرده است. 
برقرار  او می گوید: »ارتباط 
کردن بادیگران به زندگی 
ما عمــق می دهد و آن را 
من  برای  می کند.  معنادار 
دیدن آدم ها صرفًا تماشــا 
وقت  و  آنهــا  کــردن 
گذراندن نیست. 
معاشــرت بــا 
از  دیگــران، 
هر قشــر و با 
سلیقه ای،  هر 
انگار چراغی را 
من  زندگی  در 
روشن می کند. 
دلیل  همین  به 
معمواًل اگر فردی 
به  گذرش  یکبار 
افتاده  خانه  این 
دفعات  باشــد، 
بعد هم به این 
می آید  خانــه 
این گونــه  و 
ت ها  شــر معا
می شــود.  ادامه دار 
همســرم در تمام این 
خوبی  همراه  ســال ها 
بــرای من بــوده و اگر 
برخــورد پرمهر و لطفش 
با مهمانان این خانه نبود، 
هرگز این ارتباط ها شــکل 
همه  بــه خاطر  نمی گرفت. 
اینهاســت که من احســاس 

خوشبختی می کنم.«

 خط نوشــته هایش را روی در و دیوار شهر دیده اید ؛ جمله هایی کوتاه و اثرگذار 
یا بیتی از یک شــعر که امضای »محی الدین« گوشه ای از آن جا خوش کرده است. 
استاد »حســین محی الدین« را با نقاشــی های رنگ روغن و نقاشی با خودکار و 
خطاطی می شناسند. نقاشی را از کودکی آغاز کرده و زندگی را از همین راه گذرانده 
است. آنچه این نقاشی ها و خط نوشــته ها را دیدنی تر می کند این است که او این 
هنرها را در هیچ کالس و مکتبی آموزش ندیده و تنها از اســتعداد و ذوق و عالقه 
خود کمک گرفته است. چهره آشنایش را بارها در برنامه های تلویزیونی دیده اید 
که آموزش خطاطی و نقاشــی ارائه می کند یا مهمان برنامه های مختلف شده و با 
زبان شیرین از زندگی خود و عالقه اش به نقاشی و ارتباط با مردم صحبت می کند. 

»حسین محی الدین« متولد سال 1322 و ساکن میرداماداست.  

مرضیه موسوی

 خطاط و نقاش محله میرداماد، چهره آشنای 
هنردوستان ایران است

 نگارگری 
که استاد خویش بود

دستخط8سالگی
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  کتاب »صدایی در شب سرد سوهانک« با 
توصیف عمارتی در محله سوهانک آغاز می شود 
که گویا مادربزرگ قصه اســمی برایش انتخاب 
کرده. مخاطب در این کتاب از گوشه و کنار محله 
که روایت های واقعی اند، سر در می آورند و همین 
قصه را جــذاب می کند. معمواًل چه اندازه مردم 
شهر و محله دستمایه سوژه داستان نویسی شما 

می شوند؟ 
بله. شــروع داســتان این کتاب از عمارتی در 
ســوهانک اســت که مدام در طول داستان تکرار 
می شــود. اســم محله ها و خیابان ها یا مثاًل چنار 
قدیمی که حاال با نرده های ســبز محاصره شــده 
هم واقعی اســت. به طور کلی اصل داســتان هر 4 
کتاب من واقعی است. شــخصیت هایی را انتخاب 
می کنــم که واقعی باشــند نه فانتــزی یا تخیلی. 
چون داســتان هایم ژانر اجتماعــی دارد. معمواًل با 
آدم های داســتانم در واقعیت آشنا شده ام. نشست 
و برخاســت کرده ام و از همسایه ها یا دوستانم در 
همین محله های تهران هستند. زیر و بم شخصیت 
اخالقی شان را می دانم. چون معتقدم امروز کتابی به 
دل مخاطب می نشیند که زندگی اش مانند خودمان 
باشد؛ با همین دغدغه ها، رنج ها و دلخوشی ها. ساده 
می نویســم. به ســادگی آب و به سختی آب. برای 
نوشــتن از زندگی واقعی الهــام می گیرم. از مردم 
خوب کوچه و بازار شــهرم. از آدم هایی که عشق و 
کینه را با هم دارند و برای ساختن زندگی از هر دو 
آن نیرو می گیرنــد و آرزو دارم رمان هایم را همین 

آدم ها بپسندند و دوست داشته باشند. 
  چطور زندگی روزمره شــخصیت ها را با 
محل زندگی و کوچه و محله شان پیوند می زنید 

که باورپذیر باشد؟ 
هــر چقــدر زندگی تلــخ باشــد، در دل خود 

خوشــی و خوبی دارد. این 
تلخی هــا و شــیرینی ها در 
خانه هــای همیــن محله ها 
اتفاق می افتد. من دوســت 
دارم اگــر 50 ســال آینده 
کســی این کتاب را خواند، 
ایــن دوره و روزگار  فضای 
را بفهمــد و بداند مردم در 
این شــهر چطــور زندگی 
می کردند. چه ماشینی سوار 
می شدند، چطور غذا درست 
می کردند و شهرشــان چه 
شکلی داشت. در واقع سبک 

زندگی شان چطور بود. 
و  دقــت  ایــن    
به  نیــاز  نکته ســنجی 

هم  تهران شناسی  مطالعات  یا  میدانی  تحقیات 
دارد. 

در مورد کتاب »صدایی در شب سرد سوهانک« 
بایــد بگویم با توجه به اینکه همســر دخترم اهل 
ســوهانک است با کمک او و یکی از اهالی قدیمی، 
کوچه به کوچه محله را دیدم. عمارت های قدیمی 
و هر چیزی که روزگار گذشــته در محله بوده را از 
زبان قدیمی ها شنیدم. در مورد تهران هم مطالعه 
می کنم. از آداب و رســوم، مشاغل، مفاخر تهران و 

هویت محله ها می خوانم. 
  سوهانک یکی از قدیمی ترین محله های 
شمیران است. نخستین بار که نام سوهانک در 
کتاب های تاریخ ثبت شده به روزگار فتحعلیشاه 
قاجار برمی گردد که برای فرار از گرمای تهران 
و گذراندن روزگار در ییالق به ســوهانک پناه 
می آورد. شما در تحقیقات محلی برای کتابتان به 

نکته جالبی برخورده اید؟ 
در زبان شمیرانی  کلماتی 
هســت که اگر به این زبان 
مســلط نباشــی، متوجــه 
قدیمی ها  را  این  نمی شوی. 
و افرادی که زبان شــمیران 
را می داننــد، خوب متوجه 
می شوند. من در این کنکاش 
متوجه شدم که فتحعلیشاه 
را عوض کرد.  تهرانی  لهجه 
او نخستین کسی بوده که در 
کلمات الف را به واو تبدیل 
کرده. مثاًل خونــه به جای 
خانه یا نون به جای نان در 

محاورات روزمره. 
  عالقــه به کتاب و 
خواندن و نوشتن در شما از چه زمانی جدی شد؟ 
نزدیــک خانه  مــا کتابخانه شــماره 17 کانون 
پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان بــود که ما 
تابســتان ها آنجا بودیم و کتاب می خواندیم. انواع 
آثار موســیقی بزرگان را آنجا شنیدیم. چون به ما 
می گفتند باید گوشــتان با موسیقی آشنا باشد. از 
7سالگی و بعد از کالس اول شروع کردم به کتاب 
خواندن. هیچ چیز برای من به اندازه کتاب خواندن 
لذت بخش بود. در 14 ســالگی تمــام آثار بزرگان 

ادبیات ایران و جهان را خوانده بودم. 
  با این عالقه ای که از کتاب و کتابخوانی 
نویســندگی تان حدود 5سال  می گویید، عمر 
اســت و خیلی وقت نیســت که دست به قلم 

شده اید؟ 
زندگــی این فرصت را نــداد. زود ازدواج کردم. 
4فرزندم را بزرگ کردم. با این حال اگر روزی کتاب 

نمی خواندم، آن روز برایم شب نمی شد. درست مثل 
غذا خوردن. می شود یک روز اصاًل غذا نخورید؟ چه 
حالی می شــوید؟ من همان حال را دارم وقتی یک 
روز کتاب نمی خوانم. بچه هایم هم کتابخوان شدند. 
نوه 13 ساله ام دســت به قلم شده. همین طور که 
گفتید دیر شــروع کردم به نوشتن. وقت و تمرکز 
نداشتم. دوره ای از زندگی من بسیار سخت گذشت. 
فقط کتابخوانی آن دوره را برای من سهل می کرد. 
بچه ها که بزرگ تر شــدند من توانســتم نوشتن را 
شــروع کنم. جوانی برای بســیاری از افراد دوران 
خوش و خرمی اســت ولی برای من این طور نبود. 
دوره جوانی من انگار گــذر از دره ای پر از خاک و 
مار و گرمــای آفتاب داغ بود. کودکی فوق العاده ای 
داشتم. خدا را شکر می کنم که در میانسالی دوباره 

حس خوب کودکی را دارم. 
  پس عادت کتابخوانی شما در فرزندانتان 

تأثیر مستقیم داشته است. 
از دیــدگاه من اگر فرزند، مــادرش را در حال 
کتاب خواندن ببیند، دیگر الزم نیست به او بگوید 
درس بخوان. بانویی که کتاب بخواند همسر، مادر، 
مادرشوهر و مادر زن خوب و آگاهی می شود و دنیا 
را بهتر می بیند. من اصاًل بــه بچه هایم نمی گفتم 
درس بخوانید. خودشــان متوجه شدند که کتاب و 
مطالعه چه ارزشــی دارد. برای زندگی موفق باید 

کتاب خواند. 
  کتابی در دست نگارش دارید؟ 

کتاب جدیــد که 3بخش آن را تمــام کرده ام، 
روزگار بانوی مطلقه ای را روایت می کند که در این 
روزها با چالش های زندگی دست به گریبان است. 
برای تکمیل کتاب دیگرم که 2بخش آن مانده هم 
منتظرم کرونا تمام شود و برای تحقیق به روستایی 

در اطراف ساوه بروم. 

  کوچه پســکوچه هایی که هر روز بی تفاوت از آنها می گذریم، ممکن است 
روزی برای نویسنده ای ســوژه نابی شوند؛ درست مثل »نرگس 

درخشان« که داســتان اصلی جدیدترین رمانش را از محله 
سوهانک شمیران وام گرفته است. محله ای قدیمی و باهویت 
در گوشه شرقی شــمیران که اتفاقات تاریخی کم ندیده و 
روزگاری محل تفرج فتحعلیشاه قاجار بوده. درخشان برای 

نوشتن این رمان به دل محله زده و با تحقیقات میدانی 
کوله بارش را از هویت و روزگار قدیم محله سوهانک 

پر کرده و بعد دســت به قلم شــده و داستانی 
امروزی را نوشته است. او با کتاب انس و الفتی 
دیرینه دارد و روزی نیست که چند صفحه ای 
کتاب نخواند. با او درباره شخصیت های کتاب ها 

و عالقه اش به تهران گفت وگو کرده ایم. 

راحله عبدالحسینی

پرورش استعداد 
در کارگاه  نویسندگی 
کمــک  نویســندگی  کارگاه 
می کند تا با اصول نویســندگی 
آن الزم  از  قبل  اما  آشنا شویم. 
نویسندگی  قریحه  و  ذوق  است 
در  نویسندگی  داشته باشــیم. 
وهله نخســت استعداد و عالقه 
به کتاب اســت. کسی که کتاب 
نه  بنویسد.  بتواند  شاید  بخواند 

اینکه حتمًا نویسنده می شود. 

حال خوش با کتاب در روزگار کرونا
کتاب خواندن برای حال بهتر در روزگار کرونا بهترین انتخاب است. باید 
خودمان را سرگرم کنیم. اگر رعایت نکنیم و بیرون برویم که نمی توان کرونا 
را شکست داد. این بیماری شوخی بردار نیست. عزیزان را از دست دادیم. 
ولی کتاب، ما را به دنیای جــذاب خیال پیوند می دهد. این فرصت را باید 
غنیمت بشماریم و با کتاب دوست شویم. یادگیری هنر هم آرامبخش روح 

است. من بافتنی یا قالیبافی را برای تمدد اعصاب تجربه می کنم. 

برشی از کتاب صدایی در شب سرد سوهانک
کتاب روایتگر داستانی درباره روابط خانوادگی، اشتباه انسان ها، تأثیر 
شرایط اقتصادی و امور مالی بر زندگی و نتایج حاصل از حضور انسان ها بر 
احوال یکدیگر است: »... نام عمارت را مادربزرگ روی این خانه درندشت 
قدیمی گذاشته بود. عمارت در نخســتین کوچه لحوار بزرگ ترین ملک 
است و شاید در تمام سوهانک. عمارتی که داشت بی صاحب می شد... آرش 
خوشــحال است که مادربزرگ برگشته و او می تواند پای قصه های قشنگ 

و پرآب و تابش بنشیند تا از 4 درخت سوهانک بگوید و او کیف کند...«

گفت وگو با نویسنده ای که هویت محله سوهانک 
را دستمایه کتاب جدیدش قرار داده است

قصــه های خوانـدنی 
مردم شهر
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نظارت
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سردبیرمحله

امضا

دبیرتحریریه

ساعتامضا

تصحیح

ساعتامضا

صفحهآرا
توکلی

کوهستان

دارآباد شــرقی ترین قله خط الرأس توچال در البرز 
مرکزی است. این قله پس از عبور از تیغه های معروفش 
به قله های لزون شرقی و غربی می رسد و از مسیر غرب 
به قله توچال و از جنوب به قله کلکچال متصل می شود. 
کوه دارآباد شــامل قله دارآباد و چند قله دیگر اســت 
که داخل تیغه هــای معروف دارآباد قرار گرفته اند. این 
قله ها در خط الرأســی قرار دارند که به صورت شرقی 
و غربی هســتند و شــرقی ترین آنها قله دارآباد است. 
برخی از تیغه های دارآباد چند قله دارد مانند سیاه بند، 
چنبره بند، شهربانوکُشک و الرکرور که به قله پیاز چال 
می رسند. این مسیر در شمال قله کلکچال قرار دارد و 
در نهایت به قله توچال منتهی می شود. این خط الرأس 
تا روستای مورود و قله منار در جاده چالوس ادامه دارد. 
منار، آخرین و غربی ترین قله خط الرأس اســت که از 
روستای مورود منطقه پل خواب می توان به آن صعود 
کرد. دارآباد مسیر محبوب و معروف ترین و مورد عالقه 
کوهنوردان حرفه ای است. قله دارآباد، شرقی ترین قله 
این خط الرأس اســت و البته انتهای شرقی این خط 
الرأس تا گردنه قوچک می رود که به منطقه نظامی 
منتهی می شود و با ســیم خاردار محصور شده و 

عبور از این مسیر ممنوع است. 

مسیرهای دسترسی به قله 
ارتفاع قله دارآباد 3هزار و 180 متر اســت و 
مسیرهای دستری اش بیشــتر از محله دارآباد 
است. برای رسیدن به قله می توانید چند مسیر 
صعود متفاوت را انتخاب کنید. اگر از منطقه غالک 

حرکت کنید چند یال برای صعود وجود دارد. یال شن 
ســیاه دقیقًا بعد از منطقه غالک هست. دوراهی شن 
ســیاه به ســمت غرب و درازلش می رسد. این مسیر 
در نهایت به منطقه ممنوعه ســیم خاردارها منتهی 
می شــود که با نام تلهرز یا تخته یورد معروف اســت. 
کوهنوردان در این مســیر به چشــمه یورد می رسند 
و می توانند توقفی کنند و بعد از اســتراحت کوتاهی 
از منطقه تلهرز به ســمت غرب و قله دارآباد حرکت 
کنند. زمان کل صعود از غالک تا قله 2 تا 5 ســاعت 
است. راه دیگر رسیدن به قله از مسیر شن سیاه است. 
دوراهی این مسیر به ســمت شرق یا غرب شما را به 
یال درازلش می رساند. علت نامگذاری این یال، طوالنی 
بودن و شیب تند آن است. این یال نیز با چشمه گوارا، 
فضای سبز و درختانش استراحتگاهی برای کوهنوردان 
به شــمار می آید تا از آب چشمه بنوشند و زیر سایه 
درختان اســتراحت کنند و دوباره مسیر صعود را در 
پیش بگیرند. برای صعود به قله می توانید از مسیر های 

دیگری هم اســتفاده کنید. اگــر کوهنورد 
حرفه ای باشید می توانید از توچال به سمت 
دارآباد حرکت کنید یا از سمت شمال دارآباد 
و روستای حاجی آباد فشم به قله دارآباد صعود 
کنید. در قله دارآباد، جان پناهی به مساحت 
حدود 20 مترمربع با یک و نیم طبقه ساخته 
شده است که محافظ خوبی برای کوهنوردان 

در مقابل باد و کوران و سرماست. 

چال های چشمنواز
مســیرهای فرعی دیگری هم وجــود دارد که از 
مســیرهای پرطرفدار برای کوهنــوردان حرفه ای یا 
غیرحرفه ای است. یکی از آنها گذر از دره دارآباد است. 

اما بعد از رودخانه و مسیر دره راه دشوارتر می شود. 
رودخانه زیبا و پرآب دره دارآباد یکی از جاذبه های 
گردشگری شمیران است. در این مسیر بسیار سرسبز 
می توان تنوع زیســتی و جانوری را مشاهده کرد. 
هرچند که این روزها آثار تخریب محیط زیست 
را در جــای جای آن می توانــد دید. در طول 
این مســیر چندین آبشــار و چشمه سر راه 
کوهنوردان قرار دارد. از چشمه های معروف 
دارآباد می توان از لش دراز، جهان، بندغالک، 
نسترن، گلپر و غمش نام برد که نامگذاری 
هریــک از آنهــا به دالیلی ماننــد چال ها و 
رویــش گیاهان یا زندگــی پرندگانی در آن 
محدوده مربوط است. نخســتین آبشاری که 
در مسیر کوهنوردی به آن می رسید، کفترخان 
است؛ آبشــار حالت پرتگاهی و صخره ای دارد و در 

گذشته که  تردد به اندازه امروز نبود، این محل به عنوان 
زیستگاه پرنده ها به شــمار می رفت و به همین دلیل 
اکنون نیز با نام کفترخان شناخته می شود. هرچند با 
شــلوغی این محدوده گردشگری کمتر می توان مانند 
گذشــته آشیانه پرندگان را در این حوالی 
مشــاهده کرد. بعد از آبشار کفترخان به 
آبشار دیگری می رسید که نام آن ترکیبی 
از کلمه های چال و مگس است. تنوع گل 
و گیاهــان اطراف آبشــار، این محل را به 
زیســتگاه زنبورها و حشرات دیگر تبدیل 
کرده بود؛ طوری که »چال مگس« یکی از 
آبشارهای دیدنی و شناخته شده در مسیر 
کوهنوردان است. در مسیر رسیدن به قله 
چند آبشــار کوچک و بزرگ دیگر دیده 
می شود. کوهنوردان بعد از آبشار چال مگس یا مگس 
چال به ســمت باغچه خلیل حرکت می کنند. وجود 
چند چال در رودخانه دلیل شهرت این قسمت به نام 
»هفت حوض« است؛ جایی که به خصوص در تابستان 
به محلی برای آبتنی نوجوانان و جوانان تبدیل می شود.  
بعــد از چال مگس به باغچه خلیل با درختان میوه قد 
می رســید. آن طور که محلی ها می گویند در گذشته 
فردی به نام خلیل با کاشت درختان مثمر و غیرمثمر 
این محل را آباد کرده اســت. باغچه بعد از فوت خلیل 
دست به دست چرخیده و سال هاست که درختان میوه 
در کوهســتان به یادگار مانده انــد. کمی بعد از باغچه 
خلیل به بیدستان با درختان بید می رسید. در انتهای 
مسیر رودخانه بن بستی هست که زیر تیغه های دارآباد 
قرار دارد. مســیر دره تا باغچه خلیل ساده و معمولی 
است. اما اگر از باغچه بخواهید به سمت قله بروید باید 
مسیری ســخت و حرفه ای را بپیمایید. از این قسمت 
به بعد کوهنوردان حرفه ای می توانند مســیر ســخت 

کوهنوردی را تا قله های کلکچال ادامه دهند. 

  »دارآباد« یکی از مسیرهای کوهنوردی پرطرفدار 
برای شمیرانی هاســت. دسترسی آســان از خیابان 
پورابتهاج، مسیرهای کوهنوردی و رودخانه های پرآب 
در طول مســیر، این منطقه کوهستانی را به یکی از 
کوهنوردان  برای  پرطرفدار  گردشــگری  مکان های 
حرفه ای و غیرحرفه ای تبدیل کرده اســت. اگر اهل 
کوهنوردی هســتید آشنایی با مســیرهای صعود 
می تواند خاطره یک کوهنوردی دلچسب را برای شما 
به یادگار بگذارد. »مجیــد قیدی نژاد« از کوهنوردان 
حرفه ای دارآباد اســت که مسیرهای صعود به قله را 
برایمان توضیح می دهد. خط الرأس دارآباد که حدود 
60 کیلومتر اســت و صعود به آن بین 2 تا 3 روز طول 
می کشد در زمســتان یکی از خط الرأس های بسیار 
دشوار است. قیدی نژاد سال قبل از روستای مورود و 
قله منار در جاده چالوس )مسیری 45 کیلومتری( را 
به سمت توچال و دربند، 16 ساعته طی کرد. همراه با 
این کوهنورد حرفه ای با مسیرهای کوهنوردی دارآباد 

آشنا شوید. 

شهره کیانوش راد 

آشنایی با مسیرهای کوهنوردی 
دارآباد در گفت وگو با یکی از 

کوهنوردان حرفه ای هم محله ای

دیدار با »چال مگس«
و »هفت حوض«

عرقچین 
و خشکچال

در ضلع غربی قله دارآباد با فاصله یک دره، 
یال دیگر و چند قله با نام های عرقچین یا تنگچال 
یا خشکچال وجود دارد. مسیر صعود آنها از سمت 

انتهای غرب دارآباد و از جایی شروع می شود که به آن 
رحمان آباد گفته می شود. از این مسیر می توانید سوار بر 
یال دیگر، خود را به قله عرقچین یا تنگچال برسانید. 
در عرق چین به یال دیگری می رسید که به کلکچال 

ختم می شود. 2 یال مجزا بین عرقچین و قله 
دارآباد قرار گرفته است. درختان کاشته شده 

در این مسیر رها شده اند و در حال 
خشک شدن هستند. 

کوهی 
از زباله

اگر در روزهای پایانی هفته و تعطیل قصد 
کوهنوردی در دارآباد را داشته باشید قبل از تماشای 

مناظر طبیعی و آبشارها، در جای جای مسیر کوهنوردی، 
انبوهی از زباله مقابل چشمتان قرار می گیرد؛ صحنه ای 

آزاردهنده که پیامدی جز تخریب محیط زیست دربرندارد. 
سر و صدای ایجاد شده توسط گردشگران، زباله های 
رها شده و آلودگی زیست محیطی زندگی جانوران و 

به خصوص پرندگان را در این دره زیبا و منطقه 
کوهستانی در معرض خطر جدی قرار داده 

است که باید سریع تر چاره ای برای 
آنها اندیشیده شود. 

مجیدقیدینژاد
کوهنورد

س
لمگ

رچا
آبشا

ستان
رزم

د
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ویژه ویژه

کوشــک باغ هنــر حاصل تالش هنرمنــدان ایرانی اســت. این را 
می شــود از معماری خاص این مجموعه متوجه شــد کــه ما را به یاد 
یک عمارت باشــکوه با معماری ایرانی می اندازد. ســاختمانی که 8ماه 
زمان برد تا ساخته شود. به گفته »حمید جوانی« معاون فنی و اجرایی 
شرکت نوسازی عباس آباد در ساخت این بنای فاخر از توان و تخصص 
مهندســان جوان ایرانی و در حوزه نــازک کاری و خلق اثر گنبد آن از 

هنر دست هنرمندان ایرانی بهره گرفته شده است. 

 گنبد آسمان هنر
گنبد آسمان هنر کوشک با طرح چهلستون اصفهان همان بدو ورود نگاه 
مخاطب را می رباید؛ گنبدی که به دست هنرمندانه »مرتضی مطیعی فرد« 
اســتاد گچبری کشــور در مدت 2 سال و نیم ساخته شــده است. او در 
کارنامه خود آثار به یادماندنی بسیاری از جمله خانه امیر نظام، خانه مجتهد 
تبریزی، ســاختمان قائمیه در اصفهان، هتل ارم کیش و مسجد شهرک 
جم تهران را دارد. استاد مرتضی مطیعی فرد می گوید: »کار گنبد کوشک 
باغ هنر الهام گرفته از هنر دوران صفوی است. هنر دوران قدیم را باید در 
مجموعه های جدید هنری احیا کرد و به نسل جوان آموزش داد. باید تالش 
کنیم این هنر زنده بماند. طراحی و اجرا و رنگ آمیزی این کار با هماهنگی 
کامل در این مجموعه انجام شد.« مطیعی فرد از اجرای گنبد آسمان هنر 
در کوشک باغ هنر ابراز خرسندی می کند و ادامه می دهد: »باعث افتخار 
اســت که از هنر اصیل ایرانی در مجموعه های فرهنگی و هنری پایتخت 
بهره گرفته می شود.« او که صفر تا صد کار از طراحی تا اجرای گنبد آسمان 
هنر را برعهده داشته است می گوید: »چنین مجموعه ای برای شهروندان 

یک پاتوق فرهنگی است که حتمًا مورد استقبال هم قرار می گیرد.«

 نقاشیخط و آینه کاری 
بعد از گنبد آســمان هنر، گالری کوشــک باغ هنــر جالب ترین 

بخــش این مجموعه اســت؛ یک گالری وســیع که قرار اســت آثار 
هنرمندان در آن نمایش داده شــود. »سیدمحمدحســین حجازی« 
مدیرعامل نوســازی عباس آباد گالری این مجموعــه را جزو یکی از 
بزرگ ترین گالری های پایتخــت می داند و می گوید: »گالری ظرفیت 
به نمایــش درآوردن آثار مختلــف را در حوزه های تجســمی دارد. 
ایــن مجموعه در 2بخش گالری های مرکــزی و جنبی ظرفیت دارد 
تا میزبان آثار هنرمندان، پیشکســوتان و اســتادان تجسمی باشد.« 
نقاشــیخط ها، آینه کاری ها و تابلوهایی که به دست هنرمندان بزرگ 
معاصر طراحی شــده اند هم اینجا به چشــم می خــورد. 2 اثر هنری 
نقاشــیخط از آثار علیرضا روح االمین اســت و 6 اثر دیگر آثار سعید 
نقاشیان، لیلی منتظری، حسین احصایی، مصطفی شبستری، سپیده 
امام نژاد و پریســا داودی نیز در فضاهای مختلف کوشک نصب شده 
اســت. در ســالن اجتماعات نیز بیت »از صدای سخن عشق ندیدم 
خوش تر/ یادگاری که در این گنبد دوار بماند« به سبک ترکیب  بندی 

نستعلیق، طراحی و به اجرا گذاشته شده است. 

 هنر و کتاب، همسایه هم شده اند
»شهال اســدیانی« یکی از هنرمندانی است که در غرفه میناسازی، 
آثار هنری خلق می کند. او می گوید: »بیش از 2دهه اســت که در این 
رشــته هنری فعالیت می کنم. یکی از خصوصیات خوب این مجموعه 
فضای باز و فرح بخش آن اســت. جایی که حتی اگر به هنر هم عالقه  
چندانی نداشته باشی به دلیل فضای سبز و هوای خوش جذابیت دارد. 

این کشش باعث می شود همه اقشار به مجموعه کوشک باغ هنر بیایند 
و در این حین با کارها و آثار مختلف هنری آشــنا شوند. باغ کتاب هم 
در همسایگی کوشــک باغ هنر، انگیزه دیگری برای بازدید از کوشک 

باغ هنر است.«

 آشفتگی روزمره با لطافت هنر رنگ می بازد
چراغ غرفه ســازگری با حضور اســتاد »محمدرضا ژاله« روشــن 
شده است. پیشکسوتی که هم دستی بر نواختن ساز دارد و هم ساختن 
آن. او می گوید: »در اینکه کوشــک باغ هنر یکی از پاتوق های فرهنگی 
و هنری تهران خواهد بود شــکی نداریم. اما خوب است در هر منطقه 
تهــران چنین مرکزی برای فرهنگ و هنر دایر شــود تا مردم هنرمند 
ســاکن هر محله بتوانند کارهــای هنری شــان را در معرض نمایش 
بگذارند. وقتی شهروندان با هنر عجین می شوند، لطافت هنر نمی گذارد 
آشــفته و پرخاشگر شــوند. این روزها الزم داریم به کمک معجزه هنر 

خودمان را آرام کنیم.«

 آشنایی شهروندان با هنرهای کمتر شناخته شده
»مریم گشاده رو« کارشــناس ارشد پژوهش هنر است که در غرفه 
نقاشــی روی پارچه به شــیوه باتیک در مجموعه کوشک هنر حضور 
دارد. می گوید: »این هنر مختص آســیای جنوب شــرقی است ولی در 
کشــور ما هم رواج دارد.« او درباره راه اندازی کوشک باغ هنر می گوید: 
»فعالیت چنین مجموعه ای بســیار باعث خوشحالی هنرمندان است. 
اینجا محلی اســت تا مخاطب با هنر آشنا شود. به ویژه هنرهای کمتر 
شناخته شــده ای مثل چاپ باتیک. وقتی شــهروندان با این هنر آشنا 
شوند، برخی که عالقه داشته باشند، برای یادگیری و آموزش پیشقدم 
می شــوند و باعث می شــود هنر چاپ باتیک از خطر زوال و فراموشی 

در امان بماند.« 

  افتتاح کوشک باغ هنر در اراضی عباس آباد خبر خوش 
فرهنگی، هنری جدیدی بود کــه باید آن را به فال نیک 
گرفت. با این حساب حاال دیگر در اراضی عباس آباد در تکه 
سوم پایتخت یک مجموعه تمام و کمال از اماکن فرهنگی 
برایمان ایجاد شده تا بتوانیم با فراغ بال دست به انتخاب 
بزنیم و از خدمات فرهنگی و هنری بهره ببریم. کوشک باغ 
هنر با حضور دکتر »پیروز حناچی« شهردار تهران و جمعی 
از مســئوالن و هنرمندان افتتاح شد. پیش از این اراضی 
عباس آباد را با دریاچه هنر و باغ کتاب می شناختیم. حاال 
کوشک باغ هنر با معماری ایرانی ناب و چشمنوازش ما را 

به یک فراغت فرهنگی دعوت می کند. 

راحله عبدالحسینی

کوشک باغ هنر در اراضی عباس آباد افتتاح شد

به مهمانی 
    با شکوه فرهنگ بیا

هکتار 560 
مساحت اراضی 

عباس آباد در اختیار 
فضا های فرهنگی قرار 

گرفته است. 

درصد 90 
پروژه های 

عمرانی اراضی 
عباس آباد تکمیل 

شده است. 

سال 2 
پیش »باغ هنر« 

در اراضی عباس آباد 
افتتاح شد که محل برپایی 

نمایشگاه های متنوع 
فرهنگی است. 

در کوشک باغ هنر چه می بینید؟ 
کوشک باغ هنر در پهنه شرقی اراضی عباس آباد واقع شده 
و 5هزار مترمربع وسعت دارد. اسکلت ساختمان از نوع بتنی 
با حدود 14 متر ارتفاع از ســطح زمین است. این مجموعه 

فرهنگی و هنری کارکردهای گوناگونی دارد؛ از جمله: 
  گنبد آسمان هنر

  سالن همایش با ظرفیت 300صندلی 
  سالن سینمای 300 نفره

  گالری به وسعت 480مترمربع
  غرفه های هنر

  کالس های آموزشی متعدد
  فضای اداری 900 مترمربع

  فضای تجاری و باز به متراژ 700 مترمربع
  سالن های کنفرانس 

  رستوران و کافی شاپ هزار مترمربع

»چــه اتفاقی بهتر از اینکه در اراضی عباس آباد، 
پروژه هــای فرهنگــی، هنری و محیط زیســتی 
اجرا شــود.« این را »هــادی آفریده« می گوید که 
کارگردانی مســتندهای »خاطرات نــی آوران« و 
»نــوروز به وقت تهــران« را در 
کارنامــه دارد. آفریده می گوید: 
»گسترش ســرانه های فرهنگی 
و هنــری یکــی از دغدغه های 
همیشگی هنرمندان است. تهران 
با این جمعیت به مراکز فرهنگی 
متعــددی نیــاز دارد. جایی که 
گالری ها و نمایشــگاه های هنری برگزار شود و به 

نوعی پاتوق فرهنگی عالقه مندان باشد.« آفریده که 
این روزها مشغول تهیه مستندی با عنوان »کاریز، 
قصه آب« است می گوید: »افتتاح کوشک باغ هنر 
خبر خوش این روزها برای ماست که نشان می دهد 
به این نکته مهم رسیده ایم که شهر غیر از سرانه های 
خدماتی به سرانه های فرهنگی نیاز دارد. امیدوارم 
این مسیر به رشد و پویایی خود ادامه دهد. کوشک 
باغ هنر باید محلی برای حضور همه اقشــار جامعه 
باشــد. چون اماکن فرهنگی و هنری با برنامه های 
خاص خود حتمًا می توانند نگاه شهروندان را به شهر 
و زندگی بهتر کنند. هنر می تواند بداخالقی ها را از 

جامعه بگیرد.«

هادیآفریده،کارگردانمستند»چنارستان«:
هنر، بداخالقی را از جامعه دور می کند

»حبیب صادقــی« هنرمند نقاش می گوید که 
هرچــه بتوانیم پروژه های جدیــدی برای افزایش 
ســرانه های فرهنگی افتتاح کنیم کار ارزشمندی 
اســت. او درباره افتتاح کوشک باغ هنر در اراضی 
 70« می گویــد:  عباس آبــاد 
موزه در پاریس بخشــی از آثار 
پیکاسو را به نمایش گذاشته اند. 
عالقه مندان همــواره می توانند 
به تماشای آثار بروند. به همین 
دلیل افتتاح یــک مرکز هنری 
یک بخــش و چگونگی نمایش 
آثار هنرمندان بخش دیگر اســت. کوشک باغ هنر 
باید فضای پویایی داشته باشد تا عالقه مندان را به 
خود جذب کند. نه اینکه هر چند صباحی یکسری 
آثار روی دیوار برود. پروژه های فرهنگی و هنری هم 
نیازمند مدیریت است.« صادقی از تابلوی گل های 
آفتابگردان ونگوگ می گوید که به عنوان پشــتوانه 
یک بانک در ژاپن نگهداری می شود و ادامه می دهد: 
»اقتصاد هنر مقوله ای اســت که می تواند در رشد 
جامعه تأثیرگذار باشــد به شرط آنکه با مدیریتی 

صحیح پیش برود. کشور ما باسابقه بسیار طوالنی 
مدنیت، خیلی بهتر و شایسته تر می تواند در حوزه 
هنرهای تجســمی پیش برود. افتتاح کوشک باغ 
هنر با بخش های متنوع هم کار خوب و ارزشمندی 
است که می تواند از ســوی بانک ها و شرکت های 
بزرگ حمایت شــود. در این صورت هم هنرمندان 
و هم عالقه منــدان با نتایج بهتری روبه رو خواهند 
بود.« صادقی اضافه می کنــد که با در اختیار قرار 
دادن فضای بزرگ و مجهز به هنرمندان تجسمی 
می توان هنر ایران را بهتر از قبل به دنیا معرفی کرد: 
»بهترین نگارگران دنیا از سرزمین ما هستند که در 
دنیا نقش آفرینی می کنند. هنرمندان زیادی داریم 
که هنر نفیس خود را در آتلیه شان گذاشتند و در 
معرض تماشای شــهروندان قرار نگرفته. مدیریت 
فرهنگــی و هنری می تواند به مثابه گنج یاب عمل 
کند و این آثار نفیس را از آتلیه های شخصی بیرون 
بکشــد و در مجموعه بزرگی مثل کوشک باغ هنر 
در معرض تماشای عالقه مندان بگذارد. با تماشای 
این آثار ارزشمند نگاه و سلیقه هنری مخاطبان هم 

بهتر می شود.«

حبیبصادقی،نقاش:
آثار ارزشمند هنرمندان را به نمایش بگذاریم

هنرمند هم محله ای را با مســتند »در جســت 
وجوی فریده« در ذهن داریم. موضوع افتتاح کوشک 
بــاغ هنر در اراضــی عباس آباد را که بــا او مطرح 
می کنیم استقبال می کند و می گوید: »کوشک باغ 
هنر در اراضی عباس آباد با داشتن 
گالری و سینما یعنی اضافه شدن 
به ســرانه های فرهنگی و هنری 
افزایش ســرانه ها  این  پایتخت؛ 
می تواند در ارتقای فرهنگ و هنر 
عمومی بســیار تأثیرگذار باشد. 
این اماکــن فرهنگی و هنری از 

ســویی با نمایش آثار هنرمندان و از سوی دیگر با 
حضور مخاطبان خاص حوزه فرهنگ و هنر مکانی 
است برای کشف اســتعدادهای پنهان.« از دیدگاه 
موسوی افزایش سرانه های فرهنگی و هنری همیشه 
بــه افتتاح چنین اماکن بــزرگ و مجهزی محدود 
نمی شــود: »ایجاد پاتوق های فرهنگی و هنری در 
تمام محله های شــهر از سوی شهروندان عالقه مند 
به هنر مورد استقبال قرار می گیرد و افرادی هم که 
عالقه مند نیستند با دیدن تأثیر مثبت چنین اماکنی 
دست کم برای یکبار هم که شده به مرکز فرهنگی و 

هنری سر می زنند.«

آزادهموسوی،مستندسازساکنمحلهامانیه:
استعدادهای پنهان هنری خودی نشان می دهد
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 1 مناطق هویت کارگاهمحله

مدیرمسئول

امضا

معاونسردبیرروزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیرمحله

امضا

دبیرتحریریه

ساعتامضا

تصحیح

ساعتامضا

مدیرمسئولصفحهآرا

امضا

معاونسردبیرروزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیرمحله

امضا

دبیرتحریریه

ساعتامضا

تصحیح

ساعتامضا

صفحهآرا
توکلی

توانمندسازی خانواده ها مهم ترین اولویت مؤسسه رویش 
نهال جوان بــرای حمایت از خانواده های نیازمند اســت. 
ضیایی مهر از مدیران بازنشسته سازمان بهزیستی است. او 
در طول 16 سال فعالیت مؤسسه در محله های آسیب پذیر، 
تجربه های بسیاری به دست آورده است. ضیایی مهر که به 
همراه داوطلبان این مؤسســه و مشارکت شهرداری ناحیه 
9 منطقــه 2 برنامه ای را برای حمایــت از بانوان و دوخت 
کیســه های پارچه ای برگزار کرده اســت می گوید: »پیش 
از برگزاری برنامــه، آموزش های الزم به زنان سرپرســت 
خانوار داده شــده بود تا بتوانند با نحــوه برش زدن و کار 
با چرخ های دســتی خیاطی کنند. یکــی از اهداف ما در 
مؤسسه این اســت که بتوانیم به توانمندسازی خانواده ها 
برای کســب درآمد کمک کنیم. معتقدیم هرقدر بتوانیم 
اعضای خانواده ها را توانمندتر کنیم، آمار کودکان کار کاهش 
خواهد یافت. سری دوزی، دوخت ملحفه و روبالشی، ماسک 
یا کیسه های پارچه ای و... در مؤسسه آموزش داده می شود 
و بانوان سرپرســت خانوار از آن استقبال کرده اند؛ به طوری 
که در آخرین برنامه ای که به مناسبت روز نه به کیسه های 
پالســتیکی برگزار شد توانســتیم در طول یک روز تعداد 
زیــادی کیف پارچه ای را با کمک 15 نفــر از بانوان برش 

بزنیم.« 

تغییر برنامه های مؤسسه در شرایط کرونا 
مؤسســه رویش نهال جوان با بررســی آســیب های 

کودکان کار اســت. به گفته مدیر مؤسســه رویش نهال 
جوان، این مؤسســه با حمایت خّیران و داوطلبان و مراکز 
آموزشی توانســته اند 110 کودک را در مدارس خارج از 
مؤسســه ثبت نام کند و به 93 کودک در مدرسه مؤسسه 
رویش نهال جوان آموزش دهد. ضیایی مهر معتقد است 
که تحصیل کودکان و درآمدزایی بانوان و اعضای خانواده 
برای کســب درآمد و امرار معاش به کاهش آســیب های 
اجتماعی منتهی می شــود و کودکان ساعات کمتری از 
روز را برای کار در خیابان می گذرانند. به گفته او آموزش 
بــه مادران حتی از راه دوخت کیف های پارچه ای چندین 
فایده دارد: »با دوخت کیف پارچه ای و فرهنگســازی در 
زمینه استفاده نکردن از پالستیک، به حفظ محیط زیست و 
طبیعت کمک کرده ایم. با فروش این محصوالت، درآمدی 
برای زنان سرپرست خانوار کسب می شود و از همه مهم تر 
زنان به خودباوری می رسند و می توانیم شمار کودکان کار 
را کاهش دهیم که در نهایت به کاهش آســیب اجتماعی 
منجر خواهد شــد. ما معتقدیم هر چقــدر بتوانیم افراد 
خانواده را توانمند کنیم از ساعت کار کودک کم می کنیم. 
وقتی مادر سرپرست خانوار درآمدی داشته باشد، فرزندش 
را برای فال یا گل فروشــی و... به خیابان نمی فرســتد یا 

حداقل آن کودک زمان کمتری مجبور است کار کند.« 

کاهش آسیب ها با آموزش مادران
ضیایی مهــر از ســال 1384 بعد از بازنشســتگی از 
بهزیستی، مؤسســه رویش نهال جوان را تأسیس کرده 
است. او با مشکالت و آسیب های اجتماعی در محله های 
منطقه 2 به خوبی آشناســت. وی آموزش به کودکان را 
یکی از دغدغه های راه اندازی مؤسسه می داند و می افزاید: 
»مؤسسه نزدیک به 7 هزار کودک را از ابتدایی تا دانشگاه 
حمایت کرده اســت. بزرگ ترین مشکلی که با آن مواجه 
می شــویم نداشتن آگاهی و دانش اســت. هرچه میزان 
آگاهی و دانــش در میان افراد یک جامعــه باالتر برود، 
آســیب های اجتماعی کاهش خواهــد یافت. مادری که 
وارد مؤسسه می شود و کار با چرخ خیاطی، سوزن دوزی، 
گلدوزی و... را آموزش می بیند می تواند با اعتماد به نفس 
برای چرخاندن چرخ زندگی فعالیت کند. این خودباوری 
و اعتماد به نفس، مادر بهتری را می سازد که به تحصیل 
فرزندش اهمیت می دهد تا او هم در مســیر درست قرار 
بگیرد و بتواند وارد جامعه شود. با تقویت دایره مددکاری، 
حضور دســته جمعی دوســتداران کودکان و اســتفاده 
از روش های ادغامی آموزشــی )مجــازی و حضوری( و 
توانمندسازی خانواده های کودکان کار توانسته ایم کمترین 
میزان ترک تحصیل را در محله های آسیب پذیر منطقه 2 

داشته باشیم.« 

اجتماعی در محله ها و بعد از شناسایی بانوان بدسرپرست، 
شــرایط آموزش را بــرای آنها فراهم می کنــد و از این راه 
تاکنون خانواده های بسیاری را تحت پوشش قرار داده است. 
ضیایی مهر اعضای مؤسســه رویش نهال جوان را بیش از 
3 هزار نفر اعالم می کند و می گوید: »700خانواده، هزار و 
500 کودک و در مجموع 3 هزار نفر تحت پوشش مؤسسه 
قرار دارند و از آموزش های سوادآموزی و کالس های هنری 
و خیاطی بهره می برند. بســیاری از بانــوان در کالس های 
آموزشی مبتدی رشته خیاطی شرکت کرده اند و آموزش ها 
را تا گرفتن مدرک پیش برده اند. تا پیش از کرونا، نمایشگاه 
و عرضه مســتقیم محصوالت برپا می شد و به درآمدزایی 
بانوان کمک می کرد اما در این مدت با تعطیلی نمایشگاه ها 
شرایط تغییر کرده و ما نیز تمرکز خود را بر دوخت ماسک 
یا محصوالتی گذاشــته ایم که مورد نیاز جامعه اســت.« 
تهیه بســته های معیشتی یکی از برنامه های ثابت مؤسسه 
رویش نهال جوان اســت ولی بــه گفته ضیایی مهر گرانی 
و کاهش توان مردم موجب شــد تا مؤسسه تغییراتی را در 
فعالیت های خیرخوانه اش اعمال کند: »شــرایط اقتصادی 
جامعه به خصوص امســال ســخت تر از قبل شده است و 
مردم با مشــکالت مختلف روبه رو هستند. سال های قبل 
می توانستیم با صرف هزینه ای مشخص، بسته های غذایی 
بســیاری برای نیازمندان تهیه کنیم اما امسال با توجه به 
گرانی ها، نمی توانیم مانند سابق این بسته ها را تهیه کنیم. 
بنابراین به این نتیجه رسیدیم که باید رویکردمان را تغییر 
دهیم. یکی از کارهایی که به نظر من می تواند جوابگو باشد 
تمرکز بر کارآفرینی و زمینه ســازی برای کارآفرینی شمار 
بیشتری از بانوان است ولی متأسفانه برای توسعه فعالیت ها 
فضای کافی نداریم. بــرای مثال ما چرخ خیاطی داریم اما 
اتاق به اندازه کافی نداریم تا بانوان بتوانند در این محل کار 
کنند. به همین دلیل کارها را به خانه می برند. شــهرداری 
منطقه2، شهرداری ناحیه 9، اداره امور بانوان و سرای محله 
همکاری بســیار خوبی با ما داشته اند اما اگر قرار بر توسعه 
فعالیت باشــد، نیاز به راه انــدازی کارگاه داریم. کیف های 
پارچه ای وزن کمی دارند و مادران و زنان سرپرست خانوار 
می تواننــد دوخت آنها را در خانه انجــام دهند. در صورت 
راه اندازی فضای بزرگ تر می توانیم تا 50 نفر از بانوان را بعد 
از آموزش اولیه حمایت کنیم که با دوخت وسایل مختلف 
و فروش آنها، شرایط سخت زندگی شان را با توانمندی خود 

تغییر دهند.« 

آموزش به کودکان کار
مؤسســه رویش نهال جــوان با هــدف ارائه خدمات 
اجتماعی و مشــاوره به کودکان، زنــان و خانواده فعالیت 
می کند. یکــی از برنامه هــای این مؤسســه آموزش به 

چرخ داریم، کارگاه می خواهیم
دوخت کیف پارچه ای با همکاری مؤسسه رویش نهال جوان 

و شهرداری منطقه 2، راهی برای حمایت از بانوان

 رونق تولید 
با فروش محصوالت
آموزش، تولید و در نهایت فروش 
محصوالت 3 گام برای دستیابی 
به موفقیت در کارآفرینی است. 
»فرزانه طیب« یکی از اعضای 
داوطلب که با مؤسسه خیریه 

رویش نهال جوان همکاری می کند 
می گوید: »خوشبختانه در زمینه 
آموزش و تولید توانسته ایم برای 
بانوان بدسرپرست کسب و کاری 
راه اندازی کنیم و شهرداری نیز 
در این زمینه کمک کرده است. 
فروش محصوالت تولیدی برای 
رونق کسب و کار این گروه از 

بانوان انگیزه فعالیت آنان را برای 
تولید محصوالت بیشتر می کند. 

به طور مثال اگر کیف های پارچه ای 
در نانوایی ها و فروشگاه های 

مختلف و... به فروش برسد، بخشی 
از پول حاصل از آن برای خرید 
محصوالت اولیه هزینه می شود 
و می توان برای کارآفرینی افراد 

بیشتری برنامه ریزی کرد.«

 دوخت کیســه های پارچه ای توسط زنان کارآفرین، 
یکی از طرح های مؤسسه رویش نهال جوان برای حمایت 
از بانوان اســت که با همکاری ســراهای محله بهرود و 
فرحزاد و شــهرداری ناحیه۹ انجام می شود. بانوان پس 
از آموزش های اولیه، نحوه برش و کار بار چرخ خیاطی، 
می توانند عالوه بر کیسه های پارچه ای، ماسک و دیگر 
محصوالتی را که برای حفظ و نگهداری محیط زیســت 
مناسب است تولید کنند و به فروش برسانند. »  کیهان 
ضیایی مهر« مدیر مؤسسه رویش نهال جوان، راه اندازی 
این تولیدی را گامی مثبت برای اشــتغالزایی شماری از 
زنان سرپرســت خانوار و کاهش آسیب های اجتماعی 
می داند و امیدوار است که با حمایت های بیشتر نهادهای 
مســئول و مشــارکت داوطلبان و خیران، طرح های 

بیشتری را بتوان اجرا کرد. 

شهره کیانوش راد

منطقه 
 هـویت 

و انسجام محله ای

ادامه از صفحه 2-
بزرگراه شــهید مدرس یا شاهنشاهی سابق و 
بزرگراه شــهید همت از نخســتین بزرگراه هایی  

هستند که در تهران ساخته شده اند.
اراضی منطقه 3 بخشــی از اراضی شــمیران و 
حومه آن بود. در مســیر جاده قدیم شــمیران به 
ســمت این منطقه، دوراهی معروف به قلهک قرار 
داشت و در اینجا مســیر روستای قلهک از جاده 

اصلی جدا می شد. 
قلهک روســتایی بود در 13 کیلومتری جنوب 
امامــزاده صالح)ع( در تجریش؛ روســتایی خوش 
آب وهوا با 7 رشــته قنات کــه در بهار از رودخانه 
دربند، حقابه داشت. محصوالت این روستا غالت، 

سبزیجات و میوه بود. 
در عهد قاجار و عصر پهلوی اول و کمی پس از 
آن، این روستا نیز مانند دیگر روستاهای شمیران، 
ییــالق تهرانی ها بــود و در فصل گرمــا میزبان 
بسیاری از آنها و به ویژه رجال نامدار می شد. رجال 
حکومت در این روســتا و اراضی آن خانه باغ های 
ییالقی داشــتند و بیشــتر فصل گرمــا را اینجا 

می گذراندند.
 در روزگار قاجار داشــتن خانه و باغ در قلهک 
برای صاحب منصبان مزیتی محسوب می شد؛ زیرا 
از آنجا که ســفارت ییالقی انگلیس هم در قلهک 
قرار داشــت، در صــورت هرگونــه اتفاقی، دولت 
نمی توانست بدون اجازه ســفارت انگلیس، کسی 
را در این روســتا تحت تعقیب و پیگرد قرار دهد. 
دروس، رســتم آباد، زرگنده و ونک نیز روستاهایی 
بودنــد که بعدها در بافت شــهری قرار گرفتند و 
هرکــدام به تنهایی یکی از محله هــای منطقه 3 

شدند. 
منطقه 3 اکنــون با مناطق یک، 2، 4 و 6 و 7 
همسایه است و 6 ناحیه و 12 محله دارد. مساحت 
کل این منطقه بیش از 29 کیلومترمربع اســت و 
از این نظر در رتبه هشتم مناطق شهر تهران قرار 
دارد. براساس سرشماری ســال 1395، جمعیت 

این منطقه قریب به 330 هزار نفر بوده است. 

منطقه  تفصیلی  طرح  تحلیل  براســاس 
3، این منطقه از نظر فضایی توســط بزرگراه 
مدرس به 2 بخش شرقی و غربی تقسیم شده 
است. محور اصلی قسمت شرقی این منطقه، 
محور شــریعتی است. همچنین خیابان های 
ظفر، دولت و میردامــاد به صورت عمود بر 
خیابان شــریعتی قرار دارند و این محورها 
نیز از اهمیت زیادی برخوردار هستند. همه 
مسیل های منطقه 3 در همین قسمت شرقی 
قرار گرفته. محور اصلی قســمت غربی این 
منطقه خیابان ولی عصر)عج( است و خیابان 
آفریقــا محور مهم دیگــر به صورت موازی 
با ولی عصر)عج( واقع شــده اســت. )طرح 

تفصیلی منطقه 3، 1384(
منطقه  ایــن  تفصیلی،  طرح  براســاس 
داده  در خود جا  را  عملکردهای گسترده ای 
اســت که عبارتند از: اقامتگاه ها و هتل ها، 
مراکز آموزش عالی، مراکــز درمانی، مراکز 
تفریحی، مراکز ورزشــی، ســفارتخانه ها و 
وزارتخانه ها، مراکز تجاری و اداری و عملکرد 

مسکونی. 
اقامتگاه های  و  سفیران  دفاتر  از  بسیاری 
آنها نیز در این منطقه قرار دارد. افزون بر این، 
این منطقه وجود  2 محور خدماتی کالن در 
دارند: نخست، مجموعه شهری واقع در شمال 
غربی منطقه حدفاصل خیابان ولی عصر)عج( 
و بزرگــراه شــهید چمران که مســاحتی 
حدود 500 هکتار دارد و شــامل شهربازی، 
نمایشــگاه بین المللی، هتل استقالل، صدا 
و ســیما، بوســتان ملت، بیمارستان قلب، 
بیمارستان  خاتم االنبیا)ص(،  بیمارســتان 
ولی عصر)عج( و مدرسه پرستاری، دانشگاه 
خواجه نصیرالدین طوسی، ورزشگاه آرارات، 
ورزشی  مجموعه  نیرو،  وزارت  تأسیســات 
جانبــازان، قرارگاه ثــاراهلل)ع( و مجموعه 
دوم، مجموعه شهری  است.  انقالب  ورزشی 
اراضــی عباس آباد در جنــوب منطقه که 
 حدود 350 هکتــار از آن در منطقه 3 قرار 

دارد. )طرح تفصیلی منطقه 3، 1384(
منطقــه 3 دارای برخــی از عناصر مهم 
ســاختاری و راهبردی شــهر تهران است. 
خیابان ولی عصر)عج( و محور شــریعتی از 
هستند.  شهر  فضایی  استخوان بندی  اجزای 
همچنین در طرح ساختاری ـ راهبردی شهر 
تهران هر دو محــور خدماتی کالن منطقه 
)عباس آباد و ولی عصر)عج(( مورد تأکید قرار 
گرفته اند. چشم انداز طرح تفصیلی منطقه بر 
محورهای موقعیت استقرار طبیعی و تاریخی 
منطقه، نقش کارکردی منطقه در کالنشــهر 
تهران و جایگاه اجتماعی و اقتصادی منطقه 

تأکید کرده است. 
بر همین اســاس در بیانیه چشم انداز به 
نقش و جایگاه منطقه 3 در ایجاد یکپارچگی 
میان ساختار محیط طبیعی و سازمان فضایی 
و پاسخگویی به کارکردهای مقیاس کالنشهر 
تهران توجه شــده اســت. )طرح تفصیلی 

منطقه 3، 1384(
همان طور که در جدول مشاهده می شود 
نرخ رشد جمعیت در این منطقه در سال های 
1355 تا 1365 منفی اســت و در دهه های 
بعدی نیز نرخ رشد جمعیت آن تا سال 1385 
به طور تدریجی افزایش داشــت و پس از آن 

نیز کاهش تدریجی داشت. 
از مجموع 90 برنامه تهرانگردی که از 19 
مهر 1392 تا 20 اســفند 1395 در روزهای 
جمعه انجام شد )به استثنای کتاب گردی های 
بازدید  به  روزهای پنجشنبه(، 2برنامه کامل 
از منطقه 3 اختصاص داشــت؛ یکی از این 
تهرانگردی ها به مناسبت ماه مبارک رمضان 
بود و از افطار تا پاســی از شب ادامه داشت. 
بخشــی از تهرانگردی های موضوعی که به 
مناسبت های روز خبرنگار، روز پزشک، روز 
شعر و ادب پارسی، عید غدیر، جشنواره تئاتر 
فجر، هفته کتاب و میالد پیامبر اکرم)ص( با 
محوریت کودک و شهر صورت گرفت بازدید 

از این منطقه را هم دربرداشت. 
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حسنی

  مشکالت زندگی در بافت فرسوده کم نیست. ساکنان کوچه های پلکانی و معابر کم عرض 
محله های زرگنده، گالبدره، درب دوم، فرحزاد و... سال هاست با پیامدهای نبود جای پارک، 
دسترسی نامناسب خودروهای امدادی، مشــکالت دفع فاضالب خانگی و مهم تر از همه 
زندگی در خانه ها و آلونک های ریزدانه و ناایمن دســت به گریبانند. اگرچه طی سال های 
اخیر در برخی از این محله ها مثل محله زرگنده پروژه های تجمیعی پالک های فرســوده، 
زمینه نوســازی بخشی از بافت فرسوده محله را فراهم کرد اما نوسازی در محله هایی مثل 
درب دوم، گالبدره و به ویژه فرحزاد با موانع ریز و درشتی روبه رو بوده است. سری به چند 
محله فرسوده مناطق یک، 2 و 3 زدیم و در گفت وگو با اهالی و شورایاران مشکالت زندگی 
در بافت فرسوده را بررسی کردیم. مدیران دفاتر توسعه محلی هم از راهکارهای نوسازی 

و اقدامات انجام شده برای بازشدن گره نوسازی بافت فرسوده در این محله ها گفتند. 

حسن حسن زاده

مشکالت زندگی در بافت فرسوده 
و راهکارهای نوسازی در محله های سالخورده

گره نــوسازی 
باز می شود؟

 زندگی در دل کوچه های پلکانی
بیش از 150 پله، کوچه  غالمرضا کشــانی را که 
از میان خانه های قد و نیم قد و فرســوده می گذرد 
به خانه های باالدســت محله وصل می کند. اینجا در 
دل محله صدر، خانه های فرسوده و سالخورده روی 
شــیب تند تپه بنا شده اند و ده ها کوچه  پلکانی تنها 
راه دسترســی اهالی به خانه های باالدســت محله 
اســت. زندگی در بافت فرســوده محله صدر برای 
ســاکنان این محدوده با مشکالت و محدودیت های 
بسیاری همراه است؛ از دسترسی پرمشقت به صدها 
خانه ای که در کوچه های پلکانی قرار گرفته تا معابر 
کم عرضی که امکان دسترسی خودروهای امدادی را 
غیرممکن کرده اند. »رضا محمودی« شورایار محله 
صدر از مشکالت زندگی در بافت فرسوده می گوید: 
»با توجه به بافت فرسوده محله درب دوم، بسیاری از 
زوج های جوان به محله های دیگر رفته و حاال بیش از 
نیمی از جمعیت محله را سالمندان تشکیل داده اند؛ 
ســالمندانی که با توجه به وجود کوچه های پلکانی 
بسیار در محله با مشکالت فراوان برای دسترسی به 
محل سکونت خود روبه رو هستند. از طرفی کوچه های 
کم عرض و پلکانی راه دسترسی خودروهای امدادی 
را به محل سکونت حدود 3 هزار نفر از اهالی که در 
همین کوچه ها زندگی می کنند مسدود کرده است.« 
اوضاع در یکی دیگر از محله های منطقه 3 که در دل 

بافت فرســوده قرار دارد هم تفاوت چندانی با محله 
صدر ندارد. ساکنان کوچه های پلکانی و بافت فرسوده 
ضلع شرق و غرب محور عمرانی در محله حسن آباد 
زرگنده هم سال هاست که با مشکالت زندگی در بافت 
فرسوده دست و پنجه نرم می کنند. »  ناصرکریمیان« 
یکی از ســاکنان این محله می گوید: »بافت فرسوده 
و کوچه های کم عرض و پلکانی، ســاکنان محدوده 
خیابان عمرانی را از بســیاری از امکانات و خدمات 
شــهری محروم کرده اســت. زندگی در خانه های 
ریزدانه و ناایمن که غیراصولی بنا شده اند، پارکینگ 
نداشتن خانه های فرسوده، کوچه های کم عرضی که 
دسترسی خودروها را غیرممکن کرده و نبود امکانات 
ورزشی و تفریحی تنها گوشه ای از مشکالت ساکنان 

بافت فرسوده محله ماست.«

 قدم نخست نوسازی 
 در درب دوم برداشته شد

از آغاز فعالیت دفتر توسعه محلی صدر و زرگنده 
3 سال می گذرد و در همین مدت اقدامات مناسبی 
برای نوسازی بافت فرسوده در این محله ها انجام شده 
است. نوسازی در محله صدر اما با مانعی بزرگ  روبه 
روست. از حدود 315 پالک فرسوده این محله که در 
محدوده درب دوم و تپه صدر قرار دارد، حدود 180 
پالک سند قولنامه ای دارند و همین مسئله نوسازی 

بافت فرسوده را به کالفی سردرگم تبدیل کرده است. 
با وجود این طی چند ســال اخیر قدم های نخست 
برای آغاز نوسازی بافت فرسوده در این محله برداشته 
شده و مســئوالن شــهری امیدوارند با آغاز فرایند 
نوسازی در این محله زودتر گره این کالف سردرگم 
باز شود. »  مجتبی رحیمی « مدیر دفتر توسعه محلی 
زرگنده و صدر می گوید: »با توجه به محدودیت هایی 
که برای نوسازی پالک های قولنامه ای در محله های 
فرســوده تهران وجود دارد، در محله صدر هم وجود 
قولنامه ای  پالک های  همین 
به مانعی جدی برای نوسازی 
تبدیل شــده و این محله از 
شهری،  توســعه  نوســازی، 
و... عقب مانده است.  کالبدی 
سال 1396 سازمان نوسازی 
با اداره ثبت اســناد و امالک 
برای  توافقنامــه ای  تهــران 
برداشته شدن محدودیت های 
توســعه ای امالک قولنامه ای 
امضــا کرد کــه اقدام مناســبی برای نوســازی در 
محله های مثل محله صدر بود. براساس این توافقنامه، 
امکان تجمیع امالک قولنامه ای همجوار فراهم شده 
و از طرفی بــه مالکان امالک قولنامه ای که همزمان 
با دریافت پایان کار، برای گرفتن ســند رسمی هم 

اقدام کنند، پروانه ســاخت داده می شود.« رحیمی 
از اقدامات انجام شــده برای نوسازی در محله صدر 
می گوید: »بر اساس همین توافقنامه در دفتر توسعه 
محلی اقداماتی مثل تشکیل پرونده ثبت سند برای 
اهالــی انجام شــد. اکنون برای حــدود 80 درصد از 
مالکان امالک قولنامه ای محله صدر پرونده ثبت سند 
تشــکیل و رایزنی ها با اداره ثبت اسناد قلهک برای 
صدور ســند انجام شده است. در صورت صدور سند 
رســمی برای این امالک، قدم نخست نوسازی بافت 
فرسوده برداشته شده و نوسازی در محله صدر روی 

ریل قرار می گیرد.« 

 ریزدانه ها مانع اصلی نوسازی در زرگنده
ماجرای نوســازی بافت فرسوده در محله زرگنده 
قصه دیگــری دارد. اگرچه در ایــن محله خبری از 
مشکل اسناد مالکیتی برای نوسازی نیست اما وجود 
امالک ریزدانه و آلونک هــای ناایمنی در این امالک 
بنا شــده اند، مانعی جدی بر سر راه نوسازی است. با 
وجود این آمارها از ســرعت مناسب نوسازی در بافت 
فرســوده این محله خبر می دهند. رحیمی می گوید: 
»حدود 15 هکتار از مساحت محله حسن آباد زرگنده 
را بافت فرسوده تشکیل داده که 900 پالک فرسوده 
مسکونی و غیرمسکونی را دربرمی گیرد. طی سال های 
اخیر 20 درصد از بافت فرسوده این محله با مشارکت 

اهالی و با انواع روش های تجمیعی نوسازی شده است. 
عالوه بر پروژه های تجمیعی 2 یا 3 پالکه، پروژه های 
تجمیعی بزرگ 7 پالکه هم در محله اجرا شد. جلسات 
متعددی با مالکان چند پالک فرســوده انجام شده و 
امیدواریم به زودی شاهد اجرای یک پروژه تجمیعی17 
پالکه در محله باشــیم.« رحیمی از موانع نوسازی در 
این محله می گوید: »اگرچه در محله زرگنده مشکالت 
مالکیتی وجود ندارد اما وجود امالک ریزدانه بســیار 
در محدوده بافت فرســوده این محله، مانع اصلی بر 
سر راه نوسازی است. به عنوان مثال کوچه های ضلع 

شرق محور عمرانی شامل کوچه های قربانی، طالب زاد، 
فریدونــی و... امالک 30 تــا 40 مترمربعی داریم که 
در این امالک آلونک های 3 طبقه یا بیشــتر ساخته 
شده است؛ آلونک های ناایمن و امالک ریزدانه ای که 
چند خانوار در واحدهای ریزدانه و ناایمن آن زندگی 
می کنند و کار را برای تجمیع و نوســازی هم دشوار 
کرده اند. در واقع نوسازی این امالک ریزدانه با توجه به 
تراکم جمعیتی و خانوارهای ساکن در این امالک برای 
سرمایه گذاران صرفه اقتصادی ندارد و همین مسئله 

مهم ترین مانع نوسازی در زرگنده است.«

منطقه3

مجتبیرحیمی
مدیردفترتوسعه
محلیزرگندهوصدر

از نبود شبکه فاضالب تا زندگی در 
خانه های ناایمن

کوچه هــای پلکانی فرحزاد و معابر تنگ و ترش 
آن مثل رشته سیم هایی در هم تنیده خانه های قد و 
نیم قد و فرسوده محله را به هم وصل می کنند. این 
خانه های ســالخورده و آلونک های ناایمن که کنج 
برخــی کوچه ها بدقواره باال رفته اند، نمایی کامل از 
مشکالت زندگی در بافت فرسوده این محله و کمبود 
امکانات و خدمات شــهری را به نمایش می گذارند. 
مهاجرت اتباع و اقــوام مختلف به فرحزاد که طی 
2 دهه اخیر رشد بیشــتری هم داشت، زمینه ساز 
افزایش جمعیت و کمبود برخی امکانات شــهری و 
رفاهی در نقاط مختلف بافت فرسوده این محله شد. 
»علیرضا فرحزادی« از اهالی فرحزاد به گوشه ای از 
مشکالت زندگی در بافت فرســوده اشاره می کند: 
»اگــر از نبود جای پارک در محله و کوچه هایی که 
امکان   تــردد خودرو در آنها وجــود ندارد بگذریم، 
معضالتی مثل نبود شــبکه فاضالب شــهری که 

نتیجه توسعه نیافتگی محله است، مشکالت بسیاری 
برای همســایه ها ایجاد می کند. متأســفانه شبکه 
فاضالب شــهری در فرحزاد وجود ندارد و هنوز هم 
بسیاری از خانه ها با حفر چاه جذبی فاضالب خانگی 
را دفــع می کنند و آب مصرفــی برخی خانه ها هم 
راهی جوی ها و نهرها می شود.« در بسیاری از معابر 
فرحزاد هم مثل دیگر محله های فرســوده، امکان 
دسترســی خودروهای امدادی وجــود ندارد و این 
مورد تا زمان نوســازی بافت فرسوده، عقب نشینی 

امالک و مناسب سازی معابر برطرف نخواهد شد. 

موانع نوسازی در فرحزاد
براساس جدیدترین نقشــه بافت فرسوده شهری 
محله فرحزاده حدود 60 درصد پالک های این محله 
فرســوده اند که شامل بیش از هزار پالک مسکونی و 
غیرمسکونی در این محله می شود. در چند دهه اخیر 
بــا افزایش مهاجرت ها به فرحزاد، افزایش جمعیت و 
رشد ساخت وســازهای ناایمن و غیرمجاز در برخی 

نقاط این محله، فرحزاد بیش از گذشــته با پیامدهای 
رشد بافت فرسوده دست به گریبان شده است. اگرچه 
نوسازی بافت فرسوده کلید اصلی حل این مشکالت و 
توســعه همه جانبه محله فرحزاد است اما نوسازی در 
فرحزاد همواره با 2مانع بزرگ 
مواجــه بوده اســت. »مژگان 
احمدیه« مدیر دفتر توســعه 
محلی فرحزاد از نخســتین و 
مهم تریــن مانع نوســازی در 
این محله می گوید: »مهم ترین 
مانــع نوســازی در فرحــزاد 
وضعیت مالکیت در این محله 
است. حدود 70 درصد امالک 
ندارند  فرحزاد سند رســمی 
و از امالک قولنامه ای محســوب می شوند. از آنجایی 
که شــهرداری بدون سند رسمی مجوز ساخت وساز و 
نوسازی صادر نمی کند، بافت فرسوده در فرحزاد طی 
چند دهه اخیر رشد بسیاری داشته است.« نوسازی در 

فرحــزاد مانع دیگری هم دارد. احمدیه ادامه می دهد: 
»تا امروز مانع نوســازی در فرحزاد، ابالغ نشدن طرح 
تفصیلی در ایــن محله بود. چون بــدون ابالغ طرح 
تفصیلی، حتی آن دسته از اهالی که سند رسمی دارند 

هم نمی توانند اقدام به نوسازی یا ساخت وساز کنند.«

فرحزاد در آغاز مسیر نوسازی
مدتــی پیش خبــر تصویــب و ابــالغ ضوابط 
ساخت وســاز در فرحزاد در رسانه ها منتشر شد که 
گامی بزرگ در مســیر نوســازی بافت فرسوده در 
این محله محســوب می شــود. احمدیه از تصویب 
ضوابط ساخت وســاز در فرحزاد و تأثیر آن در آغاز 
روند نوســازی بافت فرسوده در این محله می گوید: 
»خوشــبختانه بــه تازگی ضوابط ساخت وســاز در 
فرحزاد در حوزه معاونت شهرسازی شهرداری تهران 
تصویب و به شورای عالی معماری شهرسازی ایران 
اعالم شده است. اگرچه پیش از این فرحزاد به عنوان 
یکی از مناطق ویژه گردشــگری اعالم شده بود اما 

از آنجایی کــه ضوابط ساخت وســاز در این محله 
ابالغ نشــد، هیچ پروژه نوســازی و ساخت وساز در 
فرحزاد صورت نگرفت. اکنون اما با ابالغ این ضوابط، 
مالکانی که ســند رســمی دارند می توانند اقدام به 

نوسازی کنند. همچنین ساکنان امالک قولنامه ای 
هم می توانند پس از ارائه تعهد به شــهرداری برای 
قبول پرداخت خسارت در صورت پیدا شدن معارض 

یا مالک، اقدام به نوسازی و ساخت وساز کنند.«

منطقه2

مژگاناحمدیه
مدیردفترتوسعه

محلیفرحزاد

 نوسازی به شرط بازنگری در طرح تفصیلی
حدود 65 هکتار از محله های شــمال شــهر در 
دل بافت فرسوده قرار گرفته اند و این میان ساکنان 
بخش هایــی از محله هــای 
امامزاده  و  دربنــد  گالبدره، 
قاسم)ع( در منطقه یک هم 
از مشــکالت زندگی در این 
بافت در امان نیســتند. در 
باالدست محله گالبدره و در 
محدوده ســنگ دوقلو قریب 
به 500 خانه روی شیب تند 
و ســنگی تپه بنا شــده  و با 
انبوهی از کوچه های پلکانی 
به یکدیگر متصل شده اند. در گالبدره هم عالوه بر 
پیامدهای زندگی در خانه های ناایمن، مشــکالتی 
مثل نبود شبکه فاضالب شهری، دسترسی نداشتن 
خودروهای امدادی به بخش زیادی از معابر محله، 

نبود جای پــارک و... از پیامدهای زندگی در بافت 
فرســوده اســت. »میرمحمد ابوالقاســمی« دبیر 
شــورایاری این محله می گوید: »ریشــه بســیاری 
از مشــکالت محله با نوســازی بافت فرسوده حل 
می شــود. اما مشکل اینجاســت که محله گالبدره 
در طــرح تفصیلی در پهنه R212 قرار دارد. یعنی 
اگر هرکدام از مالکان اقدام به نوسازی کنند، اجازه 
ســاخت یک بنای 3 طبقه را خواهند داشــت که 
بــا توجه به زندگی چند خانــوار در هرکدام از این 
پالک های ریزدانه، نه مالک راضی به انجام این کار 
است و نه سازنده ها استقبال می کنند. اگر در طرح 
تفصیلی محله تجدید نظر شــود، امکان اســتقبال 
بیشــتر اهالی و تجمیع و نوســازی چندین پالک 

فرسوده وجود دارد.«

 قدم های نخست برای نوسازی در گالبدره
اگرچه حدود 10 هکتار از 25 هکتار بافت فرسوده 

گالبدره در بافت محدوده مصوب شهرداری قرار دارد 
ولی نوســازی و تعریض معابر در این محدوده هم با 
مانعی بزرگ روبه روست. بیش از 60 درصدخانه های 
فرســوده  محــدوده تپه آبک 
قولنامه ای  ســنگ دوقولو،  و 
هســتند و همین مسئله به 
نوسازی  اصلی  موانع  از  یکی 
شده  تبدیل  فرســوده  بافت 
است. »محمدرضا یزدان پناه« 
مدیر دفتر توسعه محله ناحیه 
یک می گوید: »از حدود هزار 
پالکی که در بافت فرســوده 
گالبــدره قــرار دارد نزدیک 
به 300 پالک ســند رسمی دارند و بقیه قولنامه ای 
هستند. همین مســئله به مهم ترین مانع نوسازی و 
البته رشد آلونک سازی و ســاخت بناهای ناایمن و 
غیرمجاز در محله تبدیل شــده است.« یکی دیگر از 

موانع نوســازی در گالبدره پهنه بندی این محله در 
طرح تفصیلی اســت. یزدان پناه می گوید: »به دلیل 
معابر کم عرض، شــیب  زیاد و قطعات ریزدانه، برای 
بخش عمده ای از گالبدره پهنه R212 تعیین شده 
و همین عامل مانعی جــدی برای ترغیب مالکان و 
ســازندگان برای نوسازی است.« دفتر توسعه محلی 
اقداماتی برای تســریع فرایند دریافت سند رسمی و 
آغاز نوسازی در گالبدره انجام داده است. یزدان پناه 
در این باره می گوید: »به زودی در دفتر توسعه محلی، 
کارگاه هایــی با هدف تشــکیل پرونــده برای ثبت 
و دریافت ســند رســمی برگزار خواهد شد و اهالی 
می توانند از خدمات رایگان دفتر توســعه محلی با 
سرعت بیشتری فرایند دریافت سند رسمی را شروع 
کننــد. امیدواریم تا پایان پاییــز، حداقل برای 50 
پالک قولنامه ای تشــکیل پرونده، انجام و قدم های 
نخست برای گرفتن سند و سپس نوسازی برداشته 
شــود.« یزدان پناه از طــرح بازنگری طرح تفصیلی 

گالبــدره می گوید: »بازنگری در پهنه بندی گالبدره 
هم عامل دیگــری برای افزایش انگیــزه مالکان و 
ســازندگان برای نوسازی اســت. امیدواریم در این 

طرح در برابر تجمیع پالک های بیشــتر، بسته های 
تشویقی مثل ســطح اشــغال یا طبقات بیشتر به 

مالکان داده شود.«

منطقه1

میرمحمدابوالقاسمی
دبیرشورایاریمحله

گالبدره

محمدرضایزدانپناه
مدیردفترتوسعه

محله
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 1 مناطق راهنما

مدیرمسئول

امضا

معاونسردبیرروزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیرمحله

امضا

دبیرتحریریه

ساعتامضا

تصحیح

ساعتامضا

صفحهآرا

حسنی

  تزریق واکسن کرونا در مراکز تجمیعی 
برنامه  براساس  تهران  واکسیناسیون 
زمان بندی گروه های سنی واجد شرایط 
انجام می شود. اگر در گروه سنی تزریق 

واکسن قرار دارید یا از افراد واجد شرایط 
برای  هســتید،  واکسن  تزریق 

واکسن  تزریق  روز  در  اینکه 
دردسرهای  و  با مشــکالت 
کمتری روبه رو شــوید الزم 
است به مواردی مثل مراجعه 
به این مراکز پس از دریافت 
و  واکسیناســیون  پیامک 

رعایت برخی نکات بهداشتی 
توجه کنیــد. در این صفحه به 

ثبت نام  سامانه  بازگشایی  بهانه 
واکسن کرونا برای متولدین سال 1340 و 

قبل از آن به مهم ترین نکات پیش و پس از 
تزریق واکسن، نشانی مراکز تجمیعی تعیین 

شده برای تزریق واکسن در مناطق یک، 2 و 
3 پرداخته ایم. 

حسن حسن زاده

نکاتی که باید پیش و پس از 
تزریق واکسن کرونا به یاد داشته باشید 

کجا واکسن بزنیم؟ 

نشانی مراکز 
تجمیعی واکسیناسیون 

شمال تهران
 منطقه 1

مجموعه فرهنگی، تاریخی نیاوران
خیابان باهنر، میدان شــهید باهنر، ورودی 

مجموعه نیاوران

مجتمع دانشگاهی والیت
بلوار ارتش، میدان قائم)عج(، خیابان خندان، 

ورودی غربی مجتمع دانشگاهی والیت

باشگاه ورزشی الزهرا)س(
آســمان، بلوار یادگار امام)ره(، خروجی بلوار 

فرحزادی

فرهنگسرای ملل
قیطریه، بلوار کاوه، خیابان روشنایی، خیابان 

روشنگر

 منطقه 2
بهاران

مرزداران، شــهرک ژاندارمری، خیابان ایثار، 
کوچه سهیل

سوله مدیریت بحران منطقه 2
بزرگراه یادگار امام)ره(، مسیر شمال به 

جنوب، تقاطع ایثارگران شمالی

 منطقه 3
ستاد مدیریت بحران طالقانی

میدان ونک، بزرگــراه حقانی، بعد 
از مدرسه جنب بوستان طالقانی، 

خیابان سرو

موزه دفاع مقدس
داودیــه، بزرگــراه حقانــی، 

خیابان سرو

دانشگاه الزهرا)س(
ده ونک، خیابان شــهید مجید پور، 100 متر 
پایین تــر از میــدان ونک، جنــب کلینیک 

دانشگاه الزهرا)س(

نکاتی که باید 
در روز تزریق واکسن 

رعایت کنید
 در روز تزریق واکسن حتمًا کارت ملی را 
به همراه داشــته باشید و به مسئوالن مراکز 

بهداشت ارائه دهید. 
 هنگام مراجعه به مراکز واکسیناســیون، 
رعایت اصول بهداشــتی را جدی بگیرد و از 

حضور در تجمع پرهیز کنید. 
 در روز تزریــق واکســن، لباس گشــاد و 
مناســب بپوشــید تا تزریق به راحتی انجام 

شود. 
 پیــش از رفتن به مرکز واکسیناســیون، 
سوابق پزشــکی، حساسیت ها و بیماری های 
خــاص خود را در ذهن بســپارید و پیش از 
تزریق واکســن با مراقب ســالمت در میان 

بگذارید. 
 پیش و پس از تزریق واکسن برای کاهش 
عالئم احتمالی نیــاز به مصرف هیچ دارویی 

نیست. 
 سالمندان در روز تزریق واکسن حتمًا یک 

همراه داشته باشند. 

چطور برای تزریق 
واکسن نوبت بگیریم؟ 

 براساس تأکید مسئوالن وزارت بهداشت، 
بــرای ثبت نام واکسیناســیون نیاز نیســت 
بــه مراکز بهداشــتی مراجعه کنیــد. برای 
جلوگیری از تجمع در مراکز واکسیناسیون و 
پیشگیری از ابتال به کرونا تا دریافت پیامک 

واکسیناسیون منتظر بمانید. 
 اگر نوبت تزریق واکســن گروه سنی شما 
رسید کافی اســت در مهلت تعیین شده در 
 salamat.gov.ir سایت سالمت به نشانی
ثبت نام کنید تا پیامک و نوبت واکسیناسیون 

برای شما ارسال شود. 
 در همیــن ســایت پــس از وارد کردن 
اطالعات شناســنامه ای، شهر محل سکونت 
خــود را ثبت و پــس از آن یکــی از مراکز 
واکسیناســیون را انتخاب کنید و تا دریافت 

پیامک نوبت واکسیناسیون منتظر بمانید. 

تزریق واکسن بدون 
نوبت امکان پذیر است؟ 
هرگز بدون نوبت به مراکز واکسیناســیون 
مراجعه نکنید. بــرای جلوگیری از ازدحام 
در مراکــز واکسیناســیون حتمــًا ثبت نام 
کنیــد و تا دریافت پیامــک منتظر بمانید. 
براســاس اعالم ســتاد ملی مقابله با کرونا 
برای افرادی که بدون نوبت به مراکز تزریق 
واکسن مراجعه کنند، تزریق واکسن انجام 

نخواهد شد. 

نکاتی که باید 
پس از تزریق واکسن 

رعایت کنید
 حتمًا تا 20 دقیقه پس از تزریق واکســن 
در محــل بمانید و اگر عالئمی داشــتید به 

مراقب های بهداشتی گزارش دهید. 
 در صورت داشــتن عالئمی مثل تب، درد 
در محل تزریق، بدن درد، ســردرد، لرز، درد 
چشــم، تهوع و کوفتگی بدن نگران نباشید. 
این عالئم پس از 48 ساعت برطرف می شوند. 
 اگر عالئمی داشــتید می توانید با اطالع و 
توصیه پزشک و مراقب سالمت از تب برها و 

مسکن ساده استفاده کنید. 
 اگر در محله تزریق واکســن احساس درد 
داشتید می توانید با قرار دادن پارچه تمیز و 

خنک درد را کاهش دهید. 
 حتی پس از تزریق واکســن هم ماســک 
زدن و رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی را 

فراموش نکنید. 
 اگر پــس از تزریق واکســن عالمت های 
شدید داشتید حتمًا به پزشک مراجعه کنید. 

هرچند بروز این عالئم بسیار نادر است. 
 حتمًا شــماره تماس مرکز تزریق واکسن 
را یادداشــت کنید تا اگر ســؤالی داشتید با 

مراقبان سالمت مرکز در میان بگذارید. 

قاب
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اینبیمارستان
صحرایی20تختدر
اختیاردارد.ظرفیت
هرتختبرایتزریق
وریكاوری10بیمار
درروزاست.با
اینحالمراجعات
بیمارستانصحرایی
تنهادریکروزبیش
از250نفراست.

مراجعاتبیمارانکروناییبهبیمارستانمیالدتنهادرهفتهچهارمتیرماهنسبتبههفته
سوم،یکونیمبرابرافزایشداشتهوبهبیشاز500نفردرروزرسیدهاست.بههمین
نسبتآمارمرگومیرهمافزایشداشتهوهمچنینگروههایسنیجوانانوکودکانبیش

ازقبلبهاینبیماریمبتالمیشوند.

باتوجهبهتخصصیبودنخدماتبیمارستانمیالد،اینروزهابالغوجراحیهایغیرضروری،تعدادی
ازبخشهایبیمارستانهمبهکرونااختصاصدادهشدهاست.درحالیکهبیمارانخاصازجمله
مبتالیانبهسرطانازشهرستانهایمختلفکشوربرایدرمانبهاینبیمارستانمراجعهمیکنند.

بیمارانیکهبعدازآزمایشوویزیتبهتشخیصپزشکنیازبهبستریشدندربیمارستان
ندارندوتنهابهدریافتبرخیخدماتبیمارستانیودرمانسرپایینیازمندنددربیمارستان

صحراییبهطورموقتپذیرشمیشوند.

هزارتختبیمارستانبزرگمیالدپراستوبیمارستانصحراییازنیمهدومتیرماهدراورژانساین
بیمارستاندایرشدهاست.افزایشمراجعاتبیمارانبهصورتخانوادگینشانازکماهمیتشدن

فاصلهگذاریاجتماعیتوسطمردمدارد.

 پنجمین موج شیوع کرونا، تهران را دوباره در وضعیت قرمز قرار داده است. بیمارستان ها و مراکز 
درمانی مملو از مراجعانی اســت که اغلب به صورت خانوادگی به کرونا مبتال شده اند. بیمارستان 
هزار تختخوابی میالد هم مثل دیگر بیمارستان های شهر تهران این روزها مراجعانی بیش از حد 
ظرفیت خود پذیرش می کند. افزایش تعداد مراجعان باعث شده تا مدیریت این بیمارستان از بنیاد 
برکت درخواست راه اندازی بیمارستان صحرایی برای بیماران سرپایی کند. گرچه با اضافه شدن 
تخت های بیمارستان صحرایی هم همچنان مراجعات روزانه مبتالیان به کرونا بیشتر از ظرفیت 

این مجموعه است.  

مرضیه موسوی

 راه اندازی بیمارستان صحرایی
  برای درمان سرپایی مبتالیان

 به کووید 19

 »میالد« 
در قرق کرونایی ها
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برگ هایی از تاریخ تهران

 کتــاب برگ هایــی از تاریــخ تهــران به قلم 
»داریوش شهبازی« از 33 مقاله مستقل درباره 
تاریخ و فرهنگ مردم تهران تشــکیل شــده است. 
مقاالتی از جمله »شکار در تهران قدیم«، »   نخستین 
خانه تهــران کجاســت«، »  قنات حــاج علیرضا«، 
»  حکایت احداث صابون پزخانه« و... که همه منبعی 
مناسب برای عالقه مندان و پژوهشگران تاریخ معاصر 
تهران است. برگ هایی از تاریخ تهران نخستین جلد 
از مجموعه مقاالتی است که شــهبازی در نشریات 
مختلف به چاپ رســانده و در قالــب یک کتاب به 
عالقه منــدان تاریخ و فرهنگ، قصه ها، اشــخاص و 
فرهنگ عامه پایتخت در دوران معاصر عرضه داشته 
است. در بخش هایی از توضیح این کتاب می خوانیم: 
»در دوره اســالمی در سال 961 ه.ق شاه طهماسب 
صفــوی فرمان داد تا تهران را صاحب حصاری با 14 
دروازه و 114 برج کنند و این حصار بر اهمیت تهران 
افزود. در 1200 ه.ق آغامحمدخان قاجار تهران را به 
پایتختی برگزید و آن را الخالفه خواند و تهران رشد 

خود را آغاز کرد.«

هویتپیشخوانپیشخوان

بهنامدرختانونیاایلونک؟

دربــاره علت نامگذاری محله ونک چند روایت وجــود دارد؛ روایت هایی که هرکدام به 
بخشــی از هویت و تاریخچه این آبادی کهن اشاره دارند. ریشه یکی از این روایت ها را باید 
در خانه باغ  تاریخی مســتوفی الممالک در محدوده ده ونک امروزی جست وجو کرد؛ جایی 
که درختان قدبرافراشــته پهنه ســبز باغ ایرانی مثل ریه های تنفســی شهر، هوای تازه را 
به ســاکنان این محدوده هدیه می دهند. در میان چنارها و نارون های پرشــمار باغ ایرانی 
شــماری از درختان زبان  گنجشک را می توان پیدا کرد. درختان زبان گنجشک باغ ایرانی 
یادگاری های به جا مانده از روزگار گذشته ونک به شمار می روند. همان روزگاری که ونک 
پر بود از این درختان ســبز و زیبا که پیدا کردنشــان در کوچه  باغ های ونک کار دشواری 
نبود. »علیرضا زمانی« تهران شــناس می گوید: »درختان زبان گنجشک یا ون باغ ایرانی از 
آخرین بازماندگان درختان ون آبادی ونک محســوب می شوند. معروف است که در روزگار 
گذشــته آبادی ونک پر بود از درختان ون و به همین علت نام آبادی ونک از شــمار فراوان 
این درخت گرفته شــده است.« در جست وجو برای علت نامگذاری ونک به روایت دیگری 
هم می رســیم که به کوچ ایل ونک به اراضی آبادی ونک اشــاره دارد. زمانی می گوید: »اگر 
از ماجــرای درختان ون بگذریم، روایت دیگری هم برای نامگــذاری ونک وجود دارد. در 
برخــی منابع، کوچ ایل ونک از ایل های بختیاری به محدوده ونک را دلیل نامگذاری ونک 
دانســته اند. همان طور کــه در کوچ ایل ونک به ییالقی در حوالی ســمیرم اصفهان باعث 

نامگذاری آن محدوده به ییالق ونک شد.« 

راه اندازی پویش »قربانی 
در قربان، اطعام در غدیر«

پویش »قربانی در قربان، اطعام در غدیر« 
به همت شهرداری منطقه 3 با هدف توزیع 
گوشت قربانی میان مستمندان و اطعام آنها 

در عید غدیر برگزار می شود. 
»کاظــم کمالی نســب« معــاون امور 
اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 3 در 
این باره گفت: »طی هماهنگی با مدیران 12 
ســرای محله، نذری های شهروندان چه به 
شکل دام زنده یا گوشت و مبلغ برای قربانی، 
دریافت و بین نیازمندان تقسیم می شود.« 
او افــزود: »اگر شــهروندی می خواهد که 
نذرش همان روز به شــکل غذا یا گوشت 
توزیع شــود این کار انجام می شــود و در 
صورت درخواست، نذری ها به شکل کاماًل 
بهداشتی نگهداری می شود و در عید غدیر 
به صورت غذای آماده میان اقشار محروم و 

کم برخوردار جامعه توزیع خواهد شد.«
کمالی نســب توزیع کمک هــا و نذور 
اهدایی مردم را با اولویت خانواده های دارای 
یتیم و زنان سرپرست خانوار و سالمندان و 
بیماران نیازمند برشمرد و توضیح داد: »یکی 
از اعمــال خاص عید غدیر، اطعام اســت و 
مردم می توانند با یک تیر 2نشان بزنند؛ هم 
از فضیلت قربانی در عید قربان بهره ببرند و 

هم اطعام عید غدیر را داشته باشند.«
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار 
منطقــه 3 گفت: »تالش بر این اســت که 
این غذاها و گوشــت قربانی در محله های 
محروم توزیع شــود و البته در این مسیر از 
بانک اطالعاتی خیریه ها برای رساندن غذا 
و گوشت قربانی به نیازمندان بهره خواهیم 

گرفت.«

استقبال گسترده سالمندان 
از »لیگ حافظه« 

لیگ بازی های شناختی دیجیتال ویژه 
افراد باالی 60 ســاله با استقبال سالمندان 

منطقه 3 مواجه شد. 
اداره ســالمت منطقه3 طبــق برنامه 
زمانبندی شــده در حال برگزاری جلسات 
توجیهی و معرفی طرح لیگ حافظه با هدف 
ارتقای کارکردهای شناختی سالمندان در 
سطح محله ها در قالب طرح بازی »چلچلی« 
است که تاکنون با استقبال این قشر روبه رو 
شده و از آنان برای شرکت در مراحل بعدی 

این طرح ثبت نام می کند. 
 لیگ حافظه سالمندی با ایجاد چالش 
شــناختی عالوه بر ارتقای توانمندی های 
شناختی، برای پیشگیری از آلزایمر توسط 
مدرسان خبره حوزه علوم اعصاب و شناختی 
»کلینیک مغز و شناخت« در 3 کارگاه یک 
و نیم ســاعته در ماه های مرداد و شهریور 

تالش می کند. 
برگــزاری  از   3 منطقــه  شــهرداری 
برنامه های ویژه شادســتان 1400 با هدف 
افزایش نشاط اجتماعی و غنی سازی اوقات 
فراغت شــهروندان خبر داد و لیگ حافظه، 
وبینار های تخصصی سالمت، ارائه مشاوره 
وخدمــات ســالمت روان، دوشــنبه های 
ســالمندی و انتخابات کانون ها را از جمله 

آنها برشمرد. 

چه خبر؟

صفسالمسلطانصاحبقران
تابلوها و دیوارنگاره های »صف سالم« از معروف ترین آثار هنری به جا مانده از دوره قاجار 
است که مراسم نوروز در دربار قاجار را به نمایش می گذارد. نمونه ای از این تابلو نقاشی در کاخ 
صاحبقرانیه وجود دارد که فتحعلیشــاه و شاهزاده های قاجار را به تصویر کشیده است. صف 
سالم در مناسبت های مختلفی مثل نوروز برگزار می شد. شاهزاده ها و اعیان در این مراسم برای 
دســت بوسی به مالقات شاه می رفتند و هرکدام صله ای از شاه دریافت می کردند. صف سالم 
قبل از قاجار هم در دوران عباسیان و صفویان رواج داشته است. امروز تصاویری از این صف های 
سالم روی تابلوهای نقاشی در کاخ صاحبقرانیه نیاوران به چشم می خورد یا روی دیوارنگاره ای 
که در عمارت باغ نگارستان نصب شده است. این مراسم در دوره قاجار اغلب در ایوان مرمر کاخ 
گلستان انجام می شد. شاه تاج کیانی بر سر می گذاشت و بازوبند دریای نور و تاج ماه را به بازو 
می بست. سالم نوروزی 2مراسم سالم خاص و سالم عام داشت؛ اولی با حضور شاهزاده ها و وزرا 

انجام می شــد و دومی 
بعد از اســتراحت شاه، 
منصب داران  حضور  با 
این  اجرا می شد.  دیگر 
روزها گرچــه به دلیل 
درهای  کرونا  شــیوع 
موزه ها بــه روی مردم 
بسته شــده است اما با 
مراجعه به ســایت این 
می توانیــد  کاخ مــوزه 
بازدیــد مجازی  از کاخ 
صاحبقرانیــه و تابلوی 
داشــته  ســالم  صف 

باشید.
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چه گلدانی هدیه بدهیم؟ 
اگر برای هدیه دادن سراغ گل و گیاه 

می روید، الزم است شرایط محیطی که گیاه 
در آن قرار می گیرد را در نظر داشته باشید. به 

این نکته هم توجه کنید که آن فرد چقدر 
می تواند برای گیاه وقت بگذارد؟ آیا در خانه 
کودک دارد؟ از حیوان خانگی هم نگهداری 

می کند؟ بعد از پاسخ به این پرسش ها به انتخاب 
گیاه دست بزنید. حاال چه گیاهی برای هدیه 

دادن مناسب است؟ در اینجا برخی از آنها را با 
هم مرور می کنیم: 

  لیندا: رشدی کند دارد و نگهداری از آن 
راحت است. اگر می خواهید برای یک فرد 

پرمشغله هدیه بخرید، گزینه مناسبی است. 
  زامیفولیا: این گیاه به نور 
کم و آب کم نیاز دارد. البته 

قیمتش باال و جزو گیاهان 
لوکس است. 

  بن سای: شرایط 
نگهداری سختی ندارد. باید 

در مکانی پرنور باشد و به 
آب زیاد نیاز دارد. 

  قاشقی: قیمت مناسبی 
دارد. رشد آن کند است. نور کم 

و آبیاری مناسبی می خواهد. در 
کل گزینه بسیار خوبی برای هدیه 

دادن است. 
  سئانسوریا: نگهداری از آن 

در خانه ها رایج شده است. چون 
باعث تصفیه هوا می شود. نور کم 

و آبیاری کمی می خواهد. 
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