
با ابالغ ضوابط ساخت وساز، 
راه نوسازی بافت فرسوده در فرحزاد هموار می شود

جامـه نـو 
بر تن فرحزاد

»مســیر نوسازی در بافت فرســوده فرحزاد هموار شــد.« خبری کوتاه اما 
امیدوارکننده برای ساکنان این محله که سال هاست با مشکالت ریز و درشت 

سکونت در دل بافت فرسوده دست و پنجه نرم می کنند.
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با زوج شاعر و نویسنده هم محله ای به بهانه روز شعر و 
ادب پارسی هم صحبت شدیم

 10 حرکت ورزشی ساده 
برای افزایش توان جسمی معلوالن در روزهای کرونایی

»گوهر شعر و ادبیات همواره نجات بخش است.« این را »فرزاد 
عامری« شــاعر هم محله ای ما می گوید. او و همسرش »فرزانه 

نظری« معتقدند که کمک از ساحت ادبیات...

 داروی شـفابخشی 
به نام شعر

در خانه تمرین کن! 

صفحه 14 صفحه 5

 دوربین عکاسی فاطمه بهبودی
زندگی مادران شهدای جاویداالثر را روایت می کند

صفحه 8

 سخت، مثل 
زندگی مادران انتظار

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

صفحه 12

با شیوع ویروس کرونا و توقف  گاه و بیگاه فعالیت باشگاه های 
ورزشی، بســیاری از مراکز ورزشی ویژه معلوالن هم تعطیل 

شده است. خانه نشینی و دوری از ورزش برای معلوالن جسمی 
و حرکتی پیامدهای بســیاری مثل ضعف عضالنی و حتی در 

مواردی معلولیت بیشتر به همراه دارد.
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مجله خبری مجله خبری

طرح استقبال از مهر در آستانه 
سال جدید تحصیلی در منطقه 
2 اجرا می شــود. »کاظــم داودی« 
معاون اجتماعی و فرهنگی شــهردار 
منطقه2 بــا اعالم ایــن خبر گفت: 
»مدیریت شهری هر سال به مناسبت 
بازگشــایی مــدارس بــا هماهنگی 
مجموعــه  پــرورش،  و  آمــوزش 
گســترده ای از فعالیت های عمرانی، 
حمایتی، آموزشی و آیین های مربوط 
به آغاز ســال تحصیلی جدید را در 

مدارس اجرا می کرد تا دانش آموزان در یک فضای شاد و پرنشاط و همراه با 
آرامش به استقبال سال تحصیلی جدید بروند. امسال به دلیل شیوع ویروس 
کرونا و تغییرات ایجاد شــده در آیین بازگشــایی مــدارس، امکان اجرای 
برنامه ها و فعالیت های فرهنگی آموزشــی همانند هر سال وجود ندارد.« 
امســال دانش آموزان کالس اول و دوم هیچ تجربه ای از فضای مدرسه و 

کالس درس ندارنــد به همین دلیل 
باالبردن آگاهی خانواده ها برای نحوه 
برخــورد با فرزندان مقطــع ابتدایی 
اهمیت دارد. برگزاری کارگاه آنالین با 
عنوان» اضطراب اول مهر و باال بردن 
انگیــزه بچه ها بــه مطالعه علیرغم 
آنالین شــدن کالس هــا« یکی از 
برنامه هــای معاونت امور اجتماعی و 
فرهنگی شــهرداری منطقــه 2 در 
شهریور ماه بوده است. داودی افزود: 
»برهمین اســاس در تالشیم تا  در 
بسترهای دیگر از جمله فضای مجازی این برنامه ها را دنبال کنیم. تا دانش 

آموزان بتوانند از این فضای آموزش از راه دور استفاده کنند.«
بازپیرایی فضای بیرونی مدارس و احیای فضای سبز، لکه گیري آسفالت  و 
ایمن سازی معابر منتهي به مدارس بخشی از اقدامات مدیریت شهری  برای 

بازگشایی مدارس است.

تیتر یک

آمادگی شهرداری منطقه 2 برای طرح استقبال از مهر 

مسیر دوچرخه سواری در خیابان باهنر و اندرزگو
مسیر دوچرخه سواری در خیابان های شهید باهنر و بلوار شهید اندرزگو با هدف   ترویج فرهنگ 
استفاده از حمل ونقل پاک اجرا می شود. »سید حمید موسوی« شهردار منطقه یک با اعالم این 
خبر گفت: »برای توسعه 40 کیلومتری مسیر دوچرخه سواری در شمال تهران در 2معبر پر  تردد 
این منطقه شــامل نیاوران از میدان شهید باهنر تا سه راه یاسر و بلوار شهید اندرزگو از خیابان 
پاسداران تا خیابان شریعتی مسیر دوچرخه سواری ساخته می شود.« موسوی افزود: »در خیابان 
ولی عصر)عج( نیز که در ضلع شمال و جنوب پارک حاشیه ای وجود ندارد مسیر دوچرخه سواری 
با نصب جداکننده ها اجرا می شود. فاز اول آن از خیابان شهید فالحی تا میدان تجریش است.« 
شهردار منطقه یک گفت: »پیش از این مسیرهای دوچرخه سواری در معابر پاسداران، شهرک 

شهید محالتی، شهید باهنر، بلوار خندان، شمال و جنوب ارتش و... اجرا شده است.«

مرمت مجسمه های مجموعه سعدآباد 
عملیات مرمت مجســمه های مجموعه سعدآباد در 
حال انجام اســت. مدیــر مجموعه فرهنگــی، تاریخی 
ســعدآباد با اعالم این خبر گفت: »طی ســال های اخیر 
مجسمه های آرش کمانگیر در موقعیت مقابل کاخ ملت، 
شیرها در محوطه، ابوالهول و بانوان مصری موزه هدایا با 
گذشت زمان دچار آسیب مشــهودی شده بودند و این 
موضوع همواره مورد انتقاد گردشگران و بازدیدکنندگان 
این مجموعه بود. امســال با اختصاص290 میلیون ریال 
بودجه، عملیات مرمت و بهسازی وضعیت مجسمه ها آغاز 
شد.« »کیا پارسا« افزود: »مرمت مجسمه ها با بهره مندی از تخصص و تجارب استاد اسماعیل 
رضامحمدی از هنرمندان پیشکســوت و بازنشســته میراث فرهنگی در حال انجام اســت.« 

مجسمه آرش کمانگیر و شیرها از جمله آثار ماندگار و زیبای استاد حسن ارژنگ نژاد است.

چهره
بهنام معروف، عضو تیم جست وجو و نجات 

هیئت کوهنوردی استان تهران
من عاشق امداد و نجات 

هستم

یادداشت

گوشه گیری، مشکل این 
روزهای کودکان

نگرانــی خانواده هــا برای حفظ ســالمت 
فرزندانشان موجب شــده تا در شرایط کرونا 
کمتر معاشــرت کنند. ایــن نگرانی ها کاماًل 
طبیعی اســت. امــا باید به ایــن نکته توجه 
داشت که دور نگهداشــتن بچه ها از ارتباط با 
افرادی به جز اعضای خانواده مشــکالتی را در 
رشــد اجتماعی کودکان و نوجوانان به وجود 
می آورد. همیشه توصیه و تشویق کرده ایم که 
اگر بچه ها با پدربزرگ و مادربزرگ، خاله، دایی 
و عمه و... و به طور کلی با طیف گســترده ای 
از آدم ها روبه رو شــوند می تواننــد با آمادگی 
بیشــتری با ســایر افراد ارتباط برقرار کنند و 
مسائلی مانند پیروی از قوانین اجتماعی را بهتر 
آموزش می بینند. اما در شــرایط کنونی اغلب 
بچه ها فقط با پدر و مادر در ارتباط هســتند. 
آنها انتظــار دارند حاال که پدر و مادر در خانه 
هستند وقت بیشــتری را با آنها بگذرانند، یاد 
نمی گیرند که چگونه خودشان را سرگرم کند، 
کارهای شخصی را انجام نمی دهند و به مرور 
مسائل و مشــکالت مختلفی به وجود می آید. 
از طرفی فشارهایی که روی خانواده هست به 
بچه ها منتقل می شود و بچه ها هم از خودشان 

رفتارهایی مانند خشونت بروز می دهند. 
وظیفه ای که اکنــون پدر و مادرها برعهده 
دارند با بازگشایی مدرسه سنگین تر می شود. 
آنهــا بایــد در کنار رســیدگی بــه کارها و 
مسئولیت های خود نقش معلم را در خانه ایفا 
کنند. باید کار با سیستم های جدید آموزشی را 
یاد بگیرند و بتوانند فرزندان خود را که تجربه 
مدرســه رفتن ندارند، در آموزش های آنالین 
همراهی کنند. همه این مسائل منجر به بروز 
تنش هایی در خانواده ها می شود. وقتی به این 
تنش ها پاسخ داده نشــود مشکالت به مرور، 
بیشتر و بعدها مشخص خواهد شد که کودکان 

چه آسیب هایی از این موضع دیده اند. 
خانواده ها کودکان خود را از نظر جســمی 
محافظت کرده اند. امــا واقعیت های عاطفی و 
اجتماعی آنها نادیده گرفته شــده است. برای 
کاهش آســیب های عاطفی و برطرف شــدن 
نیازهای اجتماعی کــودکان و نوجوانان بهتر 
است هر چند وقت یکبار خانواده ها اجازه دهند 
فرزندانشان با رعایت پروتکل های بهداشتی و در 
محیط های امن با دوستان خود یا در جمع های 
کوچک خانوادگی معاشــرت کنند. الزم است 
بچه ها بــه محیط های امن مانند بوســتان و 
فضاهایی برده شــوند تا کنجکاوی هایشــان 
ارضا شــود. اگر ارتباط آنها به طور کلی با سایر 
افراد و همسن و ســاالن قطع شود، با وسایل 
الکترونیکی سرگرم می شوند و به مرور از طیف 
اجتماعی دور می شــوند و حالت گوشه نشینی 
به خود می گیرند. همه این مسائل به معضلی 
تبدیل می شود که به شکل های مختلف در آنها 
بروز می کند. بی توجهی به این مسائل موجب 
می شود که برای حل و درمان مشکالت خیلی 
دیر شــود. در مواردی روند درمان خیلی کند 
پیش خواهد رفت و گاهی هم به همین راحتی 
نمی توان کاری انجام داد. در کنار پرداختن به 
ســالمت جسمی فرزندان، از مسائل اجتماعی 
غافل نشــویم و دنیای بهتر و شــاد برای آنان 

بسازیم. 

افتتاح خانه اسباب بازی در باغ کتاب 
خانــه اســباب بازی به عنوان جدیدتریــن بخش باغ 
کتاب تهران افتتاح شــد. به گزارش خبرنگار همشهری 
محله، خانه اســباب بازی ســرزمینی پر از سرگرمی ها و 
بازی های متنوع است. اسباب بازی های مختلف از جمله 
بازی های فکری، مارتی، آموزشــی، وســایل بازی ویژه 
دبستانی ها، پازل، عروســک، ابزارهای آموزش خالقیت، 
کره های جغرافیا، آناتومی بدن انسان، خمیر بازی و انواع 
بازی های دیگر را می توانید در خانه اسباب بازی پیدا کنید. 
محصوالت خانه اسباب بازی فقط برای کودکان نیست و 
گروه های سنی دیگر هم می توانند وسیله بازی مورد عالقه خود را در خانه اسباب بازی بیابند. 

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 96045684 تماس بگیرید.

می گوید بهترین لحظه های زندگی اش 
را در عملیات هــای امــداد و نجات و 
کمک رسانی به مناطق محروم و آسیب دیده 
تجربه کرده اســت. همان لحظه ها و دقایق 
طالیی که پر است از حس شیرین نجات جان 
انسان ها و نشاندن لبخند روی صورت کودکان 
روستاهای محروم. »بهنام معروف« عضو تیم 
جست وجو و نجات هیئت کوهنوردی استان 
تهران اگرچه سن و سالی ندارد اما سال هاست 
کــه داوطلبانه برای امدادرســانی به مناطق 
محروم و آســیب دیده پای کار بوده. معروف 
مدتی است که مسئولیت تیم امداد و نجات 
بنیــاد ســپاس لحظه حــال و مثــل دیگر 
امدادگــران فعــال در این مؤسســه خیریه 
داوطلبانــه و بودن هیچ چشمداشــتی برای 
امدادرســانی در حوادث مختلــف آماده به 
خدمت بوده است. می گوید: »از اوایل جوانی 
به امداد و امدادرسانی عالقه پیدا کردم. همین 
عالقه باعث شــد دوره های کمک های اولیه، 
پیش بیمارستانی، امداد و نجات و حمایت روانی 
هالل احمر را با موفقیت پشــت سر بگذارم و 
عالوه بر عضویت در تیم جست وجو و نجات 
کوهنوردی استان تهران، مسئولیت 
تیم امــداد و نجات بنیاد 
سپاس لحظه حال را هم 
قبول کنم. تا امروز به عنوان 
امدادگر داوطلب این بنیاد 
مردم نهاد پا بــه پای دیگر 
داوطلبان دلســوز در سیل 
گلستان، لرستان، خوزستان 

و... حضور داشتم.«

شهره یوسفی
عضو شورای کتاب کودک و مشاور خانواده

مسیل دارآباد ایمن سازی می شود
ایمن سازی روددره دارآباد پس از درخواست شهروندان در دستور کار 
شــهرداری قرار گرفته است. »مجید صالحی فیرزآبادی« شهردار ناحیه 
5 منطقــه یک در این باره گفت: »پس از بازدید مشــترکی که با حضور 
معاونان فنی و عمرانی و حمل ونقل و ترافیک شهردار منطقه از وضعیت 
روددره دارآباد به عمل آمد، ایمن ســازی روددره برای جلوگیری از وقوع 

حوادث احتمالی در دستور کار شهرداری قرار گرفت.« او افزود: »در این 
بازدید قرار شد در سریع ترین زمان ممکن اقدامات الزم برای ایمن سازی 
دیواره های مســیل دارآباد با نصب 2 دستگاه پل به نام های شهید طالب 
نسب و گل مریم انجام شود. همچنین نرده کشی به طول 800 متر از دیگر 

اقداماتی است که برای ایمن سازی روددره انجام خواهد شد.«

الیروبی و پاکسازی مسیل ها و کانال های منطقه2 
مسیل های منطقه2 با انجام الیروبی و رسوب برداری از حوضچه های 
رسوبگیر برای بارش های فصل پاییز آماده سازی شد. »جعفر میرزایی« 
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهردار منطقه با اعالم این خبر 
گفت: »در راستای برنامه های زمانبندی شده در 6ماهه اول سال اداره 
مســیل ها و قنوات منطقه با الیروبی مســتمر و شبانه روزی و اجرای 
عملیات رسوب برداری گنجایش و ظرفیت پذیرش مسیل ها را افزایش 
داده است.« جعفر میرزایی افزود: »در همین زمینه الیروبی و پاکسازی 
٣٠کیلومتر مســیل و 5٠ کیلومتر کانال اصلی و 1۳0 هزار متر طول 
کانال های فرعی انجام شد. برای کنترل و پیشگیری از هرگونه حادثه 
احتمالی در این خصوص، الیروبی و پاکسازی مسیر 2روددره فرحزاد 
و درکه به صورت مستمر و فوریتی در دستور کار ویژه این معاونت قرار 
گرفته اســت.« به گفته میرزایی 12رشته قنات فعال از مجموع 44 رشته قنات در منطقه 2 نیز 

به طور مستمر مورد بازبینی قرار می گیرد و درصورت نیاز الیروبی می شود. 

ثبت و رسیدگی به 600پیام شهروندی 1888
از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 600 پیام در سامانه نظارت همگانی 1888 شهرداری منطقه 
2 ثبت و رسیدگی شد. »حسن صفات« شهردار منطقه 2 با اعالم این خبر گفت: »سامانه نظارت 
همگانی 1888، این فرصت را فراهم کرده است تا مدیران شهری از درخواست های شهروندان مطلع 
شــوند و به آنها رســیدگی کنند.« وی افزود: »در 5ماهه نخست سال حدود 600 پیام شهروندی 
در ســامانه نظارت همگانی 1888 شهرداری منطقه2 ثبت و رسیدگی شد که حدود 60درصد از 
پیام های دریافتی به حوزه شهرسازی، 20درصد به حوزه حمل ونقل و ترافیک و 15درصد به حوزه 
خدمات شهری اختصاص دارد. سامانه نظارت همگانی شهرداری منطقه2 با در نظر گرفتن اهدافی 
چون توســعه و تعمیق فرهنگ نظارت همگانی در جامعه، ارتقای سطح اعتماد، مشارکت معنادار 
و رضایت عمومی، توانمندسازی شهرداری برای بهبود مستمر و بسترسازی اطالعاتی برای ارتقای 
انطباق و سازگاری محیط با سازمان شهرداری در تالش است تا باالترین میزان رضایت شهروندان را 
نسبت به عملکرد مدیران شهرداری به دست آورد.« صفات در ارزیابی 5ماهه سامانه 1888 توضیح 
داد: »ســامانه 1888 منطقه 2 از نظر کیفیت، صحت و دقت در پاسخگویی در 5ماهه اول سال با 
کســب امتیاز 100 و از نظر کمیت پاسخگویی با کسب امتیاز 99 و از نظر تبلیغات و فعالیت های 
اجتماعی با کســب امتیاز 100 در مجموع در باالترین ردیف ارزیابی ها در ســطح مناطق 22 گانه 

قرار گرفت.«

میز خبر

2000
 مخزن فرسوده پسماند پس از 
بهسازی به چرخه خدمات شهری 
برگشت. طرح بهسازی مخازن 

پسماندهای شهری در منطقه 2 در 
قالب رنگ آمیزی و بازسازی مخازن و 
زیرمخزنی ها به اجرا درآمده است. 

 ۵00
تن آسفالت برای بهسازی مسیرهای 
اتوبوس تندرو در بزرگراه شهید 

چمران و نمایشگاه بین المللی استفاده 
شد. بیش از ۹ هزار تن آسفالت 

نیز برای لکه گیری معابر منطقه یک 
و خیابان های شهید دربند، غالم 

جعفری در طرح لکه گیری معابر به کار 
رفته است. 

نذر کتاب، نشر اندیشه
طرح جهــادی هبه و نذر کتاب با عنوان» نذر 
کتاب، نشراندیشــه« با هدف تجهیز و راه اندازی 
کتابخانــه در مناطــق محروم و کــم برخوردار 

کشور، راه اندازی شده است. 
»عبداهلل قهــری« مدیــر کتابخانه تخصصی 
مــوزه ملی انقــالب اســالمی و دفاع مقدس در 
مورد نحوه شــرکت عالقه منــدان در این طرح 
گفت: »عالقه منــدان می توانند از طریق اهدای 
کتاب های مــازاد بر نیاز در هــر موضوع و رده 
ســنی در طرح نذر کتاب، نشر اندیشه مشارکت 
کننــد.«وی افزود: »عضویت رایگان ســاالنه در 
کتابخانــه تخصصی موزه ملی انقالب اســالمی 
و دفاع مقــدس از جمله مزایایی اســت که برای 
شــرکت کنندگان در طرح در نظر گرفته شــده 

است.«
قهری از نحوه ارســال نذری ها برای شرکت 
در طــرح جهــادی هبــه و نذر کتــاب گفت: 
»عالقه مندان به شــرکت در این طرح در تهران 
می تواننــد کتاب های اهدایی خود را به نشــانی 
میدان ونک، بزرگراه شــهید حقانی، موزه ملی 
انقالب اســالمی و دفاع مقدس، ساختمان مرکز 
همایش هــای بین المللــی، طبقــه منفی یک، 
کتابخانه تخصصی انقالب اسالمی و دفاع مقدس 
ارســال کنند. عالقه مندان به شــرکت در طرح 
در شهرســتان ها می توانند کتاب هــای اهدایی 
را بــه مراکز بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های 
دفاع مقدس اســتان ها ارســال کننــد.« مهلت 
شــرکت در طرح نذر کتاب، نشر اندیشه تا پایان 

شهریور ماه است. 

خبر ویژه
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امضا

دبیر  تحریریه
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تصحیح
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صفحه آرا
توکلی

ساختمان سمن سرا با هدف حمایت از سازمان های مردم نهاد، 
برگزاری گردهمایی های سازمان مردم نهاد و خّیران و فعالیت های 
داوطلبانه در 2 طبقه و مســاحتی بالغ بر 220 مترمربع ســاخته 
شده اســت. این مرکز به 4 اتاق و ســالن کنفرانس مجهز شــده و 

فرصتی برای جلب مشــارکت های مردمی در پیشــبرد 
اهداف و برنامه های مدیریت شهری به شمار می آید. 

سمن های فعال در حوزه محیط زیست و درمان 
بازسازی و تجهیز ساختمانی مستقل برای سمن سرا از 
اواخر سال1۳98 مطرح شد. رئیس اداره امور آسیب های 
اجتماعــی منطقه2 می گوید: »مشــکالت بازســازی و 
تعمیرات و تجهیز ساختمان برای سمن  سرا مدتی طول 

کشید تا انجام شود. 
خوشــبختانه اکنون ساختمان آماده شــده و برای 
استفاده در اختیار ســمن های منطقه قرار گرفته است. 

ســمن ها می توانند جلســات و کارگاه های خود را در سمن سرای 
منطقه برگزار کنند و از این طریق شــهروندان را به ســهیم شدن 
در فعالیت های اجتماعی دعوت کنند. اینجا نخستین سمن سرای 
تهران اســت و بعد از آن، موضوع سمن ســرا در مناطق دیگر هم 

مطرح شد.« این ساختمان پیش از این 
در اختیار یکی از مؤسســات فیلمسازی 
بود. بعد از مدتی هم متروکه شده  بود و 
به عنوان فضای بی دفاع شهری به حساب 
می آمد که با ایده ســمن سرای منطقه 
جان گرفت و حاال به محلی برای حضور 
سمن های فعال منطقه تبدیل شده است. 
درباره ســمن های  ابراهیــم زاده،  زهیر 
فعال می گویــد: »در همین مدت کوتاه 
که از افتتاح سمن  سرا می گذرد، میزبان 
گروه های مختلفی بودیم تا در سمن سرا 
جلسه داشته باشــند. بیشتر سمن های 

فعال در حوزه های محیط زیســت و درمان بــرای همکاری اعالم 
آمادگی کردند.« اعضای ســمن های فعــال در منطقه با حضور در 
سمن سرا، برای اعضای خود جلسات پرسش و پاسخ برگزار کردند 
و در محیطی مناسب توانستند اهداف خود را پیش ببرند. تاکنون 4 
نشست تخصصی در قالب کارگروه های 12گانه از باشگاه داوطلبان 
اجتماعی شهر تهران در این مرکز برگزار شده است. این نشست ها 
در قالب کارگروه های حقوق شــهروندی، کودکان، هویت و میراث 
فرهنگی و بانوان از باشگاه داوطلبان اجتماعی شهر تهران در رابطه 
با نقش تشــکل ها و ســازمان های مردم نهاد در   ترویج و آشــنایی 
شهروندان با حقوق شــهروندی، تعلیم ـ تربیت، نشاط و شادمانی 
کودکان، بررســی ظرفیت تشکل ها و ســازمان های مردم نهاد در 
افزایش نشاط اجتماعی شهروندان به شیوه های حضوری با رعایت 

پروتکل های بهداشتی و مجازی برگزار شده است. 

برگزاری جلسات آنالین 
ابراهیــم زاده به روزهای پیــک پنجم کرونا اشــاره می کند و 
می گوید: »ناگفته نماند که با شــیوع ویــروس کرونا دلتا و الزام به 
رعایت پروتکل های بهداشتی، حضور افراد و انجمن های مردم نهاد 
به حداقل رســید و در واقع سمن سرا به مرکز کارگاه های مجازی 

سمن ها تبدیل شد.«
 او در ادامه از مشــکالت ســمن ها می گوید: »یکی از مشکالت 
اساسی سمن ها، نداشتن فضای مستقل و محیطی امن و آرام برای 
برگزاری جلســات و کارگاه های شان است. با راه اندازی سمن  سرا و 
حضور در فضای مناســب به ادامه کار و فعالیت خود که به نوعی 
مسئولیت اجتماعی شان است، ترغیب می شوند. امکان حضور همه 
سمن ها با هر حوزه فعالیت در سمن سرای منطقه هست. فعالیت 
سمن ها با حضور در سمن سرا، بسیار منسجم تر می شود. از جمله 
ســمن های فعال می توان به انجمن دوســتداران گیشــا و انجمن 
دوستداران فرحزاد اشــاره کرد که هدف  شان داشتن محله ای زیبا 

و پویاست.«
 رئیس اداره امور آســیب های اجتماعی می گوید که 
سمن سرا از سمن های کوچک و تازه کار حمایت ویژه ای 
دارد و ادامه می دهد: »از فعالیت سمن های نوپا با حضور 
در سمن سرا حمایت می کنیم. این مرحله اول کار است. 
سمن سرای منطقه 2 به عنوان پایلوتی است که از حضور 
سمن های مناطق دیگر هم استقبال می کند. سمن های 
پایتخت را به سمن  ســرای منطقه2 دعوت می کنیم تا 
از امکانات سمن ســرا برای پیشبرد اهداف شان بهره مند 

شوند.«
 ابراهیــم زاده از افزایــش مراکــز کارآفرینی فنی و 
حرفه ای برای کودکان کار به عنوان برنامه آینده اداره امور آسیب های 
اجتماعی نیز خبر می دهد: »ســاختمانی هــم برای این منظور در 
دست بازسازی است که با تجهیز و افتتاح آن، امیدواریم گام مثبتی 

برای کودکان کار و خیابان به ثمر برسد.«

  منطقه 2 با راه اندازی نخســتین سمن  سرای پایتخت باز هم یکی 
دیگر از نخستین ها را از آِن خود کرد. حاال دیگر انجمن های مردم نهاد، 
خیریه ها و دیگر نهادهایی که خارج از دولت شکل گرفته اند، محلی برای 
گردهمایی مستقل دارند و می توانند فعالیت های خود را در این بستر 
گســترش دهند؛ فعالیتی که به رشد و پویایی محله ها منجر می شود. 
شهروندانی که اثرگذاری خودشان در محله را به واسطه حضور و فعالیت 
در سمن ها می بینند، به مشارکت و همکاری بیشتر هم ترغیب می شوند. 
برای آشنایی با زیر و بم سمن  سرای منطقه 2 که به تازگی کار خودش را 
آغاز کرده با »زهیر ابراهیم زاده« رئیس اداره امور آسیب های اجتماعی 
شــهرداری منطقه 2 گفت وگو کردیم. او هدف از افتتاح سمن  سرا را 
تقویت مشارکت اجتماعی و حمایت از سازمان های مردم نهاد می داند.  

راحله عبدالحسینی

عامری در خانواده ای اهل قلم بزرگ شد. پدربزرگ 
و پدرش نیز شاعر بودند و در خانه پدری او همیشه 
حرف از ادبیات و شــعر و کتاب بــود. اما خودش را 
شــاعر نمی دانــد و می گوید که هنوز بــرای چاپ 
اشعارش راه درازی در پیش است: »پدر مادرم به زبان 
عربی و فارســی شعر می سرود. نویسنده و مترجم و 
روزنامه نگار بود. روزنامه پیک ایران را منتشر می کرد. 
با استاد سعید نفیســی ارتباط داشت. استاد محمد 
محیط طباطبایی، ادیب و پژوهشگر از بستگان پدرم 
بود. به همین دلیل منزل ما همیشــه کانون تجمع 
اهل ادب و قلم بود. حدود 40 هزار بیت شعر از پدرم 

گردآوری کردم که هنوز چاپ نشده.«

خانه نشینی، فرصتی بی انتها برای کتابخوانی
عامــری به تازگی از بســتر بیماری برخاســته. 
تجربه اش را این طور بازگو می کنــد: »روزگار کرونا 
برای من با بیماری خــود ایمنی همراه بود. بیش از 
سایرین دچار عارضه اجتماعی، روحی و روانی کرونا 
شــدم.« او که صنعتگر و دانش آموخته مهندســی 
شیمی نساجی اســت از فرصت های دوره کرونا هم 
می گوید: »روزگار خانه نشــینی و قرنطینه فرصتی 
اســت برای انجام کارهایی کــه عالقه داریم. من در 

این مدت بالغ بر 20هزار صفحه مطالعه کرده ام. 
بیماری خود ایمنی باعث شــده بود که 

72ساعت بی خواب باشم و بعد چند 
ســاعتی بخوابم. لحظات بیداری را 
بــا مطالعه می گذرانــدم. مطالعات 
در بخش علمی مرتبط با رشــته 

تحصیلی و کاری را همیشــه 
داشــتم که ایــن روزها 

هم ادامه دادم. بخش 
دیگر مطالعات من در 
انسانی  علوم  حوزه 
به ویژه روان شناسی 
است که از دوران 
مطالعه  نوجوانی 
در این حوزه را 

آغاز کرده ام.«

دوباره بنگرید
کتابی  اگــر  می گویند 
پیش خوانده ای،  را 2سال 
امروز بهتر است بگویی آن 
کتاب را نخوانــده ای. زیرا 
با دانــش و تجربه امروزت 
خوانــدن آن کتــاب، افق 
دید تــازه ای به تو می دهد. 

عامری هم در این فرصت، کتاب ها را بار دیگر تورق 
کرد و از منابــع جدید به صورت پی دی اف و کتاب 
صوتی بهره جست. اما به قول خودش کتاب کاغذی 
جدیدی نخرید: »حافظ شعر نویی نمی سراید. اما هر 
لحظه که غزلی از حافظ می خوانیم، انگار متناســب 
همان حال و احوال ماست. پس بیراه نیست بگوییم 
که اگر دوباره بنگرید چیزهای جدیدی خواهید دید.«

کاین غصه هم سرآید
دست و پنجه نرم کردن با بیماری، هم برای بیمار 
طاقت فرساست و هم برای اطرافیان. عامری می گوید 
که باید حواسمان به حفظ تعادل روحی اطرافیان هم 
باشد: »شعری از اخوان ثالث را زمزمه می کردم. انگار 
جانی تازه به من می داد: تو چه دانی که پس هر نگه 
ساده من/چه نیازی، چه جنونی، چه غم است... تکرار 
کلمات آهنگین که حرف دل ماست، آرامشی نصیب  
ما می کند. عالمه طباطبایی در تعریف شعر می گوید 
که وقتی اقیانوس روح متالطم می شود، شعر همچون 
مروارید از قعــر اقیانوس بیرون می ریــزد. بنابراین 

صفــا اشــعاری که امروز جــان ما را 
مروارید  بســان  می دهد، 

است. من مصرف کننده 
شعر هستم. مثل کسی 
را  دارویــی  کــه 
می کند  مصــرف 

و شــفا می یابد. مثــاًل در طول 
روز چنــد بار این مصرع را مرور 
کنیم: گفتا خموش حافظ کاین 
غصه هم ســرآید... خواهیم دید 
کــه قطعًا حال روحــی  ما بهتر 
می شود. هر فردی هم متناسب 
حــال و احوالش می تواند از این 
دریــای بیکران شــعر و غزل و 
ادبیات فارسی، گوهر و مروارید 

بردارد.«

شعر بسان دارویی شفابخش 
عامــری در پاســخ بــه این 
گرفتاری  وقتــی  که  پرســش 
و بی حوصلگــی جایــی بــرای 
شــعرخوانی نمی گذارد چه باید 
کرد، می گوید: »ادبیات و شعر به 
داد ما می رسد و ساحت ادبیات 

نجات بخش ما می شود. هرکدام از شاعران بزرگ ما 
یک مکتب فلسفی هستند که علم و دانش را در قالب 
شعر به ما می گویند. شعر کهن فارسی فقط یک کالم 
مقفا نیست؛ بلکه حکمت و فلسفه زندگی است. پس 
شعر همیشه نجات بخش بوده و هست. همان طور که 
گفتم تأثیر دارویی دارد. حکمت وقتی در زندگی ما 

جاری و ساری باشد، سراسر شفاست.«

نگاه تازه به زندگی 
نظری، مترجم، نویســنده و شاعر کودکان است 
و زبان هــای عربی و انگلیســی تدریــس می کند. 
کتابی با نام »ماجراجویی های یک پســر جوان« از 
»  ادواردجان تریلونــی« را ترجمه کرده اســت. او که 
لیســانس ارتباطات اجتماعی دارد می گوید: »۳دهه 

پیش در نشــریه صنعت نساجی، معاون 

ســردبیر بودم. مقاله می نوشتم 
و ترجمــه می کردم. همان  روزها 
با همسرم آشنا شــدم.« او ادامه 
می دهد: »با شروع کرونا تصمیم 
گرفتم روزهــای در خانه ماندن 
را با ادامه تحصیالتم در رشــته 
جغرافیا بگذرانم. با رتبه 2دانشگاه 
تهران قبول شدم و االن مشغول 
نوشتن پایان نامه هستم. معتقدم 
یادگرفتن چیزهای تازه مرا زنده 
نگه مــی دارد. هر علم و هنر تازه 
دریچه جدیدی برای نگاه کردن 
به زندگی اســت. به همین دلیل 
در هر کالســی که در فرهنگسرا 
یا ســرای محله برگزار می شود 
شــرکت می کنم. وقتی از کالس 
بیــرون می آیم، انــگار روحم در 

پرواز است.«

فرصت های نو 
درباره حال و هوای این روزها 
این طور می گوید: »همیشه به ما 
می گویند باید از تهدیدها فرصتی 
برای خود بسازیم. من این تجربه 
را در روزهای کرونایی داشــتم. 
ســعی کردم در دل این روزهای 
ســخت، با کمک علــم و دانش 
عبور کنم. ما فکر می کنیم فقط ما هستیم که مشکل 
داریم. در حالی که من معتقدم ســقف هر خانه ای 
را که برداریم، مشــکالت ریز و درشــت خودنمایی 
می کند. پس باید راهی برای پذیرش مشکالت پیدا 
کنیم. چند سال پیش که در کالس های روان شناسی 
ســرای محله زرگنده شــرکت می کردم با کتابی به 
نام تئوری انتخاب آشنا شــدم که روی زندگی من 
تأثیرگــذار بود و متوجه شــدم که خودمان تصمیم 
می گیریم چه انتخابی داشته باشــیم. باید مسئولیت 
انتخابمان را بپذیریــم و در انتخاب های بعدی دقت 

کنیم.«

داروی شـفابخشی به نام شعر
  »گوهر شعر و ادبیات همواره نجات بخش است.« این را »فرزاد عامری« شاعر هم محله ای ما می گوید. 
او و همسرش »فرزانه نظری« معتقدند که کمک از ساحت ادبیات، ما را به سالمت از گزند و تلخی این 
روزها می گذراند. نظری که مترجم اســت و دستی بر قلم دارد نیز معتقد است که دلمشغولی از جنس 
یادگیری دانش یا هنر جدید دریچه ای نو برای نگریستن به زندگی می شود که نباید از خودمان دریغ 
کنیم. خانم و آقای عامری از یک دهه پیش همســایه ما در محله زرگنده  و عضو کانون جهاندیدگان 

فرهنگسرای آفتاب هستند. به مناسبت 27شهریور، روز شعر و ادب فارسی مهمان خانه آنها شدیم. 

راحله عبدالحسینی 

با زوج شاعر و نویسنده هم محله ای به بهانه روز شعر 
و ادب پارسی هم صحبت شدیم

سمن سرا یک سرمایه اجتماعی است
اجتماعی  تقویت مشــارکت  به  سمن ســراها، 
شــهروندان و حمایت از ســازمان های مردم نهاد 

کمک می کنند.
 این روزها دیگر اهمیت سازمان های مردم نهاد 
یا ســمن ها در محله، بر کســی پوشــیده نیست. 
دامنه تأثیرگــذاری ســمن ها در زمینه حقوق و 
آموزش های شــهروندی نیز نمود پیدا کرده است 
و در موضوعــات روز از جمله زلزله، آلودگی هوا و 

بحث ترافیک به خوبی می توان فعالیت 
انجمن هــای محلی را مشــاهده کرد. 
از نهایت  اینکه ســمن ها بتوانند  برای 
توانایی خود استفاده کنند و به عبارتی 
کارهای محلی را برعهده بگیرند، خوب 
است که محل مناســبی برای فعالیت 

داشته باشند. 
سمن ســرای منطقه هم با هدف توان افزایی و 

حمایت از فعالیت  سازمان های مردم نهاد 
و خیریه هــا فعالیــت خــودش را آغاز 
کرده است. از آنجایی که فعالیت نهادهای 
مردمــی و NGOهــا، کار داوطلبانه و 
خیرخواهانه ای اســت کــه جامعه ما را 
زیســت پذیرتر می کنــد، در فراخوانــی 
از تمامــی فعــاالن مدنی و کنشــگران 
اجتماعی درخواســت شــد تا در راستای افزایش 

مشــارکت های مردمی برای دستیابی به مطالبات 
اجتماعــی و فرهنگی، بــا این مرکــز مردم نهاد 
همکاری داشته باشند. با توجه به اینکه سمن سرا 
یکی از ظرفیت های مهم ســرمایه اجتماعی است، 
مدیریت شــهری منطقه این آمادگی را دارد تا از 
تمامی نهادها، خیریه ها و کنشــگران مدنی برای 
تقویــت مشــارکت اجتماعی شــهروندان و رفع 

مشکالت شهری در این منطقه حمایت کند. 

کاظم داودی 
 معاون اجتماعی 

و فرهنگی شهردار 
منطقه2

 سمن سرای منطقه 2 به عنوان نخستین
 سمن سرای پایتخت فعالیت خودش را آغاز کرده است

میزبانی از انجمن های مردم نهاد 

در همین نزدیکی
 برای مراجعه به 

سمن سرای منطقه 
می توانید به نشانی 
سمن سرا در خیابان 

پاتریس لومومبا، 
نبش خیابان 

حسین پور مراجعه 
کنید. 

زهیر ابراهیم زاده 
رئیس اداره امور 

آسیب های اجتماعی 
شهرداری منطقه 2

فرزاد عامری پس از بهبود 
بیماری اش برای قدردانی از همسرش شعری سرود 

که چند بیت از آن را با هم می خوانیم: 
این راز عیان گویم با حضرت موالنا 

تا وارهد او اینک از جستن و جستن ها
گفتی که ملولی تو از دیو و همه ددها/ من فاش تو را گویم تا وارهی از غم ها

گویی که نجویم من چون می نشود پیدا/ آری نشود پیدا در کوچه و برزن ها
آن کس که نشد پیدا از جستن دوشینه/ من یافتمش اینک در خرمن گلشن ها

او مونس جان من آرام و قرار من/ با خصلت نیکویش محبوب همه دل ها
او همسر من باشد، تاج سرمن باشد/ فرزانه بود نامش کویش به بستان ها
گر نیک بیندیشی در گفته و کردارش/ الگو بود ای جان بهر همه انسان ها
ثابت قدم و راسخ در فکر و هم اندیشه/ داروی همه غم ها آرام همه جان ها

فرزانه شد از فرزاد از هم نفسی با او/ با صبر و شکیبا شد هر دم پی جوالن ها
شکرانه همی گویم یارب مددی فرما/ تا جان کنمش قربان در عید قربان ها

دیدار در فضای باز 
فرهنگسرا 

فرزانه نظری، فعال اجتماعی 
و  ســرای محلــه زرگنــده 
فرهنگســرای آفتاب اســت. 
می گوید: »تــا قبل از کرونا، 
یکشــنبه  روزهای  هفته  هر 
برای  آفتاب  فرهنگسرای  در 
اعضای کانــون جهاندیدگان 
اعضا  برای   داشــتیم.  برنامه 
زبــان تدریــس می کــردم. 
و  شــعرخوانی  ورزش، 
برنامه های  از  گردشگری هم 
ما بود. بعــد از کرونا فعالیت 
و  مجــازی  فضــای  در  را 
به صــورت تولید محتوا پیش 
می بریــم. بیشــتر اعضــای 
جهاندیدگان روزهای تنهایی 
فرزندانشان  و  می گذرانند  را 
مهاجرت کرده اند. اگر شرایط 
تعداد  بدهــد  اجــازه  کرونا 
محدودی هــم در فضای باز 
فرهنگســرا جمع می شویم و 

دیداری تازه می کنیم.« 
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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

رفاقتی

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

پرونده سالمت

ســال 1۳41 در شهرســتان آران اســتان اصفهان 
به دنیا آمد. با شــروع جنگ تحمیلــی و در حالی که 
هنوز دبیرســتان را تمام نکرده بود راهی جبهه شــد. 
همان ســال های اول حضورش، جرقــه ثبت خاطرات 
دوران دفاع مقدس در ذهنش زده شــد. حیدری مقدم 
می گوید: »بعد از گرفتن دیپلم در سال 1۳60 تصمیم 
گرفتم به صورت مســتمر به جبهه بروم. این حضور در 
طول 8 ســال دفاع مقدس ادامه داشت. فروردین سال 
1۳61 صحبــت از عملیاتــی بزرگ برای آزادســازی 
خرمشــهر و هویزه شد. من عضو تیپ 7 ولی عصر)عج( 
بودم کــه آن زمان به تیپ 7 دزفول معــروف بود و با 
ســازماندهی سپاه پاسداران در عملیات شرکت کردیم. 
اردیبهشت ماه و در مرحله دوم عملیات، موقعیت بسیار 
خطرناکی پیش آمد و ما که رزمنده های اعزامی از تهران 
و تیپ 7 ولی عصر)عج( بودیم در محاصره دشــمن قرار 
گرفتیم. بســیاری از دوستان ما مظلومانه شهید شدند. 
برادر کوچک ترم در عملیات فتح خرمشهر به شهادت 
رســید و من جانباز شــدم.« حیدری مقدم که تاکنون 
20 جلد کتاب در زمینه دفاع مقدس تهیه کرده اســت 
می گوید: »آن زمان 19 ســاله بودم. با خودم گفتم که 
20 سال دیگر چه می شود؟ چه کسی باید این صحنه ها 
را برای مردم تعریف کنــد و از جوانانی بگوید که برای 
حفظ این مملکت و آزادی خرمشهر شجاعانه جنگیدند 
و شهید شدند. دوست داشتم این وقایع را ثبت کنم. اما 
به دالیل مختلفی در طول جنگ تحمیلی فرصت نشد. 
البته گروه هایی بودند که با تهیه فیلم و عکس این کار را 
انجام می دادند ولی خواسته قلبی من این بود که بتوانم 
خاطرات را مکتوب کنم. بعد از پایان جنگ تحمیلی، این 
ایده پررنگ شد و فرصت کردم تا با رزمندگان گفت وگو 
کنم. نخســتین کتاب را ســال 1۳70 به اسم روزهای 
امتحان چاپ کــردم که حاصل جمــع آوری خاطرات 

رزمندگان بود.«

پرداختن به زوایای مختلف دفاع مقدس
پدر و مادر و همســران شهدا نقش مهمی در دوران 
دفاع مقدس ایفا کردند. آنها بــا روحیه ای قوی عزیزان 
خود را رهســپار جبهه می کردند و خود پشــت جبهه 
با تشــکیل گروه های مردمی برای حمایت از نیروهای 
رزمنــده در تالش بودنــد. حیدری مقــدم می گوید: 
»اعتقاد داشتم عالوه بر رزمندگان، باید به عقبه جبهه 
هم نگاه کنیم. بعد از پایان 8 ســال دفاع مقدس، فقط 
کتاب هایی درباره زندگینامه شــهدا چاپ می شد. کار 
بسیار ارزشمندی برای حفظ نام شهدا و وصیتنامه های 
آنها بود. کمتر کسی سراغ رزمنده هایی می رفت که در 
قید حیات بودند. به یاد دارم که رهبر معظم انقالب در 
جلسه ای ســخنانی فرمودند با این مضمون که چرا به 
عقبه جنگ پرداخته نشــده است. گفتند که باید توجه 
کرد پدر و مادر و همســر شــهید مقدمه جبهه رفتن 
جوانان را فراهم کرده اند. این توصیه و تأکید حضرت آقا 
مبنی بر پرداختن به این موضوع انگیزه مرا بیشتر کرد 
تا سراغ افرادی بروم که بنیانگذار دفاع مقدس بودند. ما 
معتقدیم زیرساخت هر پروژه ای مهم است. زیرساخت و 

نقطه اصلی دفاع مقدس، خانواده های رزمندگان بودند 
که فرزندان و همسران را راهی جبهه می کردند و به آنها 

روحیه می دادند.«

طائران قدسی 
 خیلی از پدران و مادران شهدا در قید حیات نیستند 
و آنها که هســتند سن باالیی دارند و این نگرانی وجود 
دارد که خاطرات آنها از فرزندانشان به دست فراموشی 
ســپرده شــود. به همین دلیل ثبت خاطرات، نامه ها و 
عکس های به یادگار مانده اهمیت بسیاری دارد. حیدری 
مقدم که همراه چند تن از دوستان خود 8 جلد کتاب 
با نام »طائران قدسی« را تهیه کرده است می گوید: »در 
این کتاب ها زندگینامه و وصیتنامه شهدای شهرستان 
آران و بیدگل ثبت شده است. خیلی از پدر و مادرهای 

گفت وگو با نویسنده و پژوهشگری  که برای تهیه کتاب ها 
سراغ رزمندگان و خانواده های شهدا می رود 

 ثبت ناگفته های 
دفاع مقدس

کتاب »جنگ آب« توسط »عباس حیدری مقدم« در ۴۷8 
صفحه گردآوری شده و توسط انتشارات موزه انقالب اسالمی و 
دفاع مقدس سال 13۹8 منتشر شده است. 

  ثبت رویدادها و خاطرات 8 سال دفاع مقدس از کارهای ارزشمند برای آشنایی نسل جوان با دوران 
دفاع مقدس است. »عباس حیدری مقدم« رزمنده و جانباز و پژوهشگر معتقد است که برای ثبت تاریخ 
دفاع مقدس باید ســراغ افرادی رفت که آن دوران را تجربه کرده اند. رزمندگان، خانواده های شهدا، 
ایثارگران و مردمی که در طول 8 سال با حمایت و همراهی خود نقش آفرینی کردند، راویان زنده ای 
هستند که می توانند حقایق کمتر گفته شــده ای از جلوه های ایثار و ازخودگذشتگی را بازگو کنند. 
به مناسبت بزرگداشــت هفته دفاع مقدس با این نویسنده و پژوهشگر دوران دفاع مقدس گفت وگو 

کرده ایم. 

شهره کیانوش راد

این شهدا اکنون فوت کرده اند اما عکس ها و وصیتنامه ها 
ثبت شده و به یادگار مانده است.«

او دربــاره یکی از عکس های چاپ شــده در کتاب 
»نگین انگشــتری« می گوید: »آقای حسن سرگردان 
آرانی، معلم بســیجی بودند که از آران کاشان به جبهه 
اعزام شــده بود. همســر او نیز که معلم بود، حاشــیه 
نامه هایش را نقاشی می کرد تا بتواند به آقای گردان در 
جبهه روحیه بدهد. عکس ها و خاطرات بسیاری در این 
زمینه هست و به نظر من فرصت کمی برای جمع آوری 
و ثبت آنها داریم.« حیدری مقدم که جانباز شــیمیایی 
است، پرداختن به کتاب هایی با موضوع دفاع مقدس را به 
نذر و عهدی مربوط می داند که با خدا داشته: »5 سال 
درگیر مداوای بیماری ام بودم. پزشکان گفته بودند که 
6 ماه بیشــتر دوام نمی آوری. اما هنوز کارهای بسیاری 

مانده بود که باید برای ادای دینم به دفاع مقدس انجام 
مــی دادم. با خدا عهد کردم که اگــر زنده ماندم در راه 
نگارش کتاب و معرفی رزمندگان، ایثارگران، شــهدا و 
خانواده های آنها به نسل جوان تالش کنم و خوشحالم 

که امروز چندین کتاب در این زمینه چاپ کرده ام.« 

 از ظرفیت مراکز فرهنگی استفاده کنیم
راه اندازی مرکزی برای حفظ آثار دفاع مقدس یکی 
از مهم ترین فعالیت های فرهنگی برای پاسداشــت و 
ثبت وقایع تاریخی آن دوران اســت. موزه دفاع مقدس 
در منطقه ۳ یکی از ظرفیت های فرهنگی و ملی است. 
حیــدری مقدم درباره اهمیت مراکزی که با این هدف 
فعالیت می کنند می گوید: »مــوزه دفاع مقدس فضا و 
موقعیت بسیار عالی دارد. این موزه یکی از ظرفیت های 
بســیار خوب تهران برای آشنایی نسل جوان با دوران 
دفاع مقدس اســت. کارهای بزرگی هــم در این مرکز 
انجام می شود. مانند رونمایی کتاب، جشنواره و یادنامه 
و... اما نباید به این برنامه ها اکتفا کرد. یکی از کارهایی 
که باید به صورت دوره ای به آن پرداخته شــود بررسی 
ارتباط نســل جوان با آثار دفاع مقدس است. با انجام 
کارهای پژوهشی باید بررسی کرد چرا جوانان به کتاب 
و تماشــای فیلم های دفاع مقدس عالقه ندارند. ضعف 
کار کجاســت؟ من فکر می کنم یکی ازدالیل آن ارائه 
آثار ضعیف و کلیشــه ای اســت. در این آثار حقیقت 
امر بیان نشــده و گاهی در پرداختن به زندگی شهدا 
غلو شــده اســت. آنها از میان همین مردم و محله ها 
راهی جبهه شــده اند. الگوهای دست یافتنی هستند. 
می توانیم بــا معرفی ابعاد مختلــف زندگی آنها برای 
جوانان امروز الگوســازی کنیم. ضعف کار اینجاســت 
که ما نتوانســته ایم آنها را به خوبی معرفی کنیم. اگر 
موزه ای ساخته می شود باید با تنوع در اجرای برنامه ها 
به دنبال اثرگذاری بیشــتر باشــیم. دفاع مقدس فقط 
جنگ نیســت. جنگ به خودی خود تقــدس ندارد. 
ایثار، ازخودگذشــتگی، همراهی و حمایت خانواده ها، 
همراهی مردم برای پشتیبانی و... همه اینها جلوه های 
زیبایی است که این دفاع را مقدس کرده و این موضوع 

وظیفه ما را بیشتر می کند.«

مرداد سال 136۷، بازدید آیت اهلل  خامنه ای، رئیس جمهور وقت 
از جبهه جنوب کشور

زمستان 1360-پادگان ابوذر جبهه سرپل ذهاب

ه دفاع مقدس
هنامههفت

ویژ

فضای بزرگ کلینیک توانبخشی چند تخصصی 
مغز و اعصاب مرکز جامع توانبخشی هالل احمر این 
روزها میزبان بیمارانی است که به دالیل مختلف به 
خدمات توانبخشی نیاز دارند. از افراد دچار عارضه 
نخاعــی تا مننژیت و بیماری های ناشــی از ضربه 
مغزی و...  گســترش این مرکز باعث شــده تعداد 
مراجعان و پذیرش شوندگان کلینیک افزایش یابد. 
یکی از مهم ترین اتفاقاتــی که این روزها در محله 
ظفر رخ داده، به روز شــدن تجهیزات این مرکز به 

کمک خّیران است. 
دکتر »کریم همتی« رئیس جمعیت هالل احمر 
می گوید: »برای کمک به کاهش آالم بشری یکی 
از کارهایی که هالل احمر طی ســال های گذشته 
انجام داده گســترش مراکز توانبخشــی است. ما 
مراکز درمانی  را هر جا که توانستیم گسترش دادیم 
و هزینه هایی را هم برای مراجعه کنندگان در نظر 
گرفتیم که وســایل مورد نیاز بــرای تأمین ارتز و 
پروتز را خریداری کنیم تا هزینه و قیمت خدمات 
ارائه شــده برای مردم، ارزان تر تمام شود .« تجهیز و 

  مرکــز جامــع توانبخشــی هالل احمر 
بزرگ ترین مرکز توانبخشی تهران است که در 
خیابان ظفر جا خوش کرده. بیش از 20 سال 
اســت که مرکز توانبخشی به محدوده ظفر و 
خیابان شهید یاسمی منتقل شده است. با این 
حال قدمت خدمات توانبخشی در هالل احمر 
به بیــش از 50 ســال می رســد. کلینیک 
توانبخشــی چندتخصصی مغز و اعصاب این 
مرکز به تازگی بازســازی و بازطراحی شده 
است و تجهیزات روز توانبخشی مغز و اعصاب 
در آن جا گرفته است. ارائه خدمات توانبخشی 
به افراد دچار ضایعــه نخاعی یا بیمارانی که 
درگیر ضربه مغزی و عوارض آن شــده اند در 

این کلینیک انجام می شود. 

مرضیه موسوی 

گســترش کلینیک توانبخشی چند تخصصی مغز 
و اعصاب هالل احمر یکی از این اقدامات اســت که 
به همت و کمک گروه »خّیران نیک اندیش« انجام 
گرفته است. به گفته رئیس جمعیت هالل احمر 26 
میلیارد ریال با کمک خّیران بــرای راه اندازی این 

کلینیک هزینه شده است. 

جمع متخصصان توانبخشی جمع 
است

کلینیک توانبخشــی چندتخصصی 
مغز و اعصاب مرکز جامع توانبخشــی 
شاید نخســتین در نوع خود نباشد  اما 
یکی از معــدود مراکزچند تخصصی در 
حوزه توانبخشی مغز و اعصاب در تهران 
اســت. دکتر »محمد حیدری« رئیس 

مرکز جامع توانبخشی جمعیت هالل احمر می گوید: 
»چند تخصصی بــودن این کلینیک به این معنی 
اســت که بیماران توانیاب که به این مرکز مراجعه 
می کنند می توانند از متخصصان توانبخشی مختلف 

کمک بگیرند. 
حضور این متخصصان توانبخشــی در کنار هم 
در ایــن مرکز از مزیت های آن اســت. این عزیزان 
برای اســتفاده از خدمات مختلف توانبخشی دیگر 
نیــاز به مراجعه چندباره به مراکز مختلف را ندارند 
و می توانند تمام نیازهــای خود در این زمینه را از 

کلینیک دریافــت کنند.«  ارائه خدمات 
به روز و ارزان قیمت در حوزه توانبخشی 
و درمان بــه بیماران فقط بخشــی از 
فعالیت های این مرکز است؛ سال هاست 
بیماران نیازمند در این مرکز به کمک 
بخش های مــددکاری و با حمایت های 
جمعیــت هالل احمر و خّیــران بدون 
پرداخت هزینه یا با مبالغ بسیار اندک 

این خدمات را دریافت می کنند. 
حیــدری می گویــد: »امکانــات و 
تجهیزاتــی که به کمــک خّیران برای 

این مرکز تهیه شده اســت به روزترین تجهیزات 
توانبخشی مغز و اعصاب هستند که از اهمیت زیادی 
برخوردار اســت. از طرف دیگــر یکی از مهم ترین 
ویژگی های مرکز جامع توانبخشی هالل احمر ارزان 
بودن خدمات مختلف این مرکز نســبت به بخش 
خصوصی است. این موضوع را در کنار جامع بودن 
خدمات قرار بدهید که از دیگر مزیت های این مرکز 
به شــمار می رود. ارزان بودن هزینه استفاده از این 
خدمات برای توانخواهان بسیار مهم است که در این 

مرکز انجام می گیرد.«

مخاطبان اصلی کلینیک
مخاطبــان اصلــی کلینیک چنــد تخصصی 
توانبخشــی مغز و اعصاب مرکز جامع توانبخشی 
افراد دارای آسیب های ناشــی از حوادث، برخی از 
بیماری های عروقی، بیماری های التهاب سیســتم 

عصبی و... هستند. 
رئیــس مرکــز جامع توانبخشــی 
جمعیــت هالل احمر می گویــد: »افراد 
دارای آسیب های ناشی از حوادث مانند 
انواع آســیب های نخاعــی و ضربه های 
مغزی، برخی از بیماری های عروقی مانند 
انواع سکته های مغزی، طیف وسیعی از 
از  التهابی سیستم اعصاب  بیماری های 
قبیل مننژیت و آنسفالیت از خدمات این 
مرکز استفاده می کنند. همچنین افرادی 
با طیف گســترده بیماری های عصبی، عضالنی از 
قبیل انواع دیستروفی های عضالنی و نوروپاتی های 
محیطی و بیماری های پیشرونده سیستم عصبی از 

قبیل پارکینسون، ام اس، ALS و...«

ارتقای کیفیت زندگی
ارتقای کیفیت زندگی و اســتقالل افراد مبتال 
به تروما و آسیب ها و بیماری های سیستم عصبی، 
خدمات جامــع، زودهنگام، بیمارمحــور و تیمی 
از برنامه هــای این کلینیک اســت. دکتر حیدری 
می گویــد: »هدف اصلی ایــن برنامه ها 
بازگردانــدن بیمار به باالترین ســطح 
عملکــردی ممکن به موازات توســعه 
کیفیت زندگی از ابعاد فیزیکی، عاطفی 

و اجتماعی است.«
پزشــکان متخصص مغز و اعصاب و 
طب فیزیکی و توانبخشی، کارشناسان 
فیزیوتراپی،  حوزه های  در  توانبخشــی 
توانبخشــی  گفتاردرمانی،  کاردرمانی، 
ذهنــی و شــناختی و کادر مشــاوره 
روان شناسی و تغذیه از جمله تخصص هایی هستند 
که در این کلینیــک فعالیت می کنند. حضور این 
 افــراد در مجموعه در کنار هم باعث می شــود تا 
 زمان طالیی برای رفع مشــکل بیماران از دســت 

نرود. 
پیــدا کردن تکنیک مــورد نیاز بــرای درمان 
هر بیمار بعد از بررســی های متعدد در جلســات 
کمیســیونی و پایش نتایج درمانی انجام می شود 
تا زمان طالیی برای درمان بیمار از دســت نرود و 
 البته آثار ناتوان کننده بیماری روی فرد به حداقل

 برسد. 

دشواری های رفت وآمد با وسایل نقلیه عمومی و غیر شخصی باعث شده تا اغلب 
مراجعه کنندگان به مراکز توانبخشــی از وسایل نقلیه شخصی برای مراجعه به این 
مراکز استفاده کنند. مشکل نبود پارکینگ و جای پارک مناسب یکی از بزرگ ترین 
موانع پیش رو این افراد و همراهانشان اســت. همچنین نیاز به استفاده از فضای 
مناسب سازی شده برای عبور با ویلچر و واکر و.... ساختمان مرکز جامع توانبخشی 
عالوه بر مناسب ســازی برای افراد دارای معلولیت، پارکینگ اختصاصی برای ورود 
و توقف مراجعان هم دارد تا این افراد فارغ از دغدغه های حاشــیه ای دسترســی 

راحت تری به این خدمات داشته باشند.

»مرکز جامع توانبخشــی هالل احمر« در خیابان ولی عصر)عج(، خیابان شهید 
یاسمی قرار دارد. در این مرکز خدمات مختلفی از جمله خدمات ارتوپدی فنی شامل 
ارتز، پروتز و کفش طبی، فیزیوتراپی، حرکات اصالحی، کاردرمانی، توانبخشی چند 
تخصصی بیماری های مغز و اعصاب، توانبخشــی سالمندی، تغذیه، گفتاردرمانی، 
توانبخشــی مغز، ذهن و روان ارائه می شــود. ســاختمان این مرکز که به تازگی 
بازطراحی و مناسب سازی شــده است با حدود 21هزار مترمربع یکی از بزرگ ترین 

مراکز جامع توانبخشی کشور به شمار می رود. 

کریم همتی
رئیس جمعیت 

هالل احمر

محمد حیدری
رئیس مرکز جامع 

توانبخشی جمعیت 
هالل احمر

پارکینگ ویژه مراجعان

بزرگ ترین مرکز توانبخشی تهران

 گزارشی از کلینیک توانبخشی 
چند تخصصی مغز و اعصاب هالل احمر در ظفر

در جست وجوی 
توانایی های از دست رفته
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رفاقتی

پرونده پرونده

 در میان این همه سوژه  و ایده برای شما که 
کارتان را با عنوان عکاســی خبری آغاز کردید، 
چرا موضوعات مربوط به جنگ تحمیلی به شکل 

ویژه اهمیت پیدا کرد؟ 
عکاســی پس از جنگ تحمیلــی دغدغه زندگی 
من اســت. ایده اصلی عکاســی از مادران شهدا به 
زندگی خودم برمی گردد. من دهه 60 به دنیا آمدم. 
در خانواده ۳ نفر شهید شــده بودند و من با زندگی 
خانواده های شــهید آشــنا بودم. من و همساالنم از 
همان کودکــی جنگ را در خانــه خودمان دیدیم. 
موضوع نقاشی ما همیشه جنگ و بمباران و شهادت 
بود. یادم اســت که پیکر شهدا را به محله می آوردند 
و این طوری نخســتین تصاویــر در ذهن من نقش 
می بســت. بعد از پایان جنگ تحمیلی باز هم مدام 
حرف از جنگ و شهادت می شــنیدیم. گویی جنگ 
هیچ وقــت خانه مــا را رها نکرد. جنگ به ســادگی 
می آید. اما هرگز به ســادگی از زندگی آدم ها بیرون 
نمی رود. تا ســال ها و نسل ها می ماند و به شکل های 
مختلف خود را نشان می دهد. وقتی عکاسی خبری را 
سال 1۳86 با خبرگزاری ایکنا شروع کردم، نخستین 
پروژه کاری من شــهدای گمنام بود. بعد از آن قریب 
به 90 درصد مراســم تشییع پیکر شهدا را که بعد از 
سال ها می آورند، عکاسی می کردم. در حین عکاسی 

زندگی مادران شهدا به شدت نظر مرا جلب کرد. 
 چطور؟ 

مادری را دیدم که در مراســم تشــییع شــهید 
دیگری آمده بود و بعد از ۳0 سال هنوز چشم به راه 
فرزندش بود و دنبال او می گشت. با خودم می گفتم 
کــه چگونه هنوز این قدر منتظر اســت؟ چه حال و 
روزی دارد؟ چطور زندگــی می کند؟ و بعد فهمیدم 
این پرسش بسیاری از ماست. ما از بخش های دیگر 
جنگ خبر نداریم. رفته رفته متوجه شــدم که جنگ 
هنوز خیلی زنده است و مردمی هنوز از اثرات جنگ 

در رنج  هستند. 
 پرداختن به نقش زنان در جنگ تحمیلی و 
بعد از آن، چقدر برای شما پررنگ بود که منجر به 

شکل گیری ایده »مادران انتظار« شد؟ 
نکتــه مهم برای مــن این بود که چــرا به نقش 
زنان بعد از جنگ تحمیلــی نپرداخته ایم. جانبازان 

را دیده ایــم ولــی از زنان بعــد از دوره 
دفاع مقدس هیچ خبری نداریم. در حالی 
که اگر این مادران نبودند، قهرمانان شهید 
هــم نبودند. این، جرقه ای شــد تا پروژه 
»مادران انتظار« را کار کنم؛ پروژه ای که 
از سال 201۳ شروع شد و هنوز هم کامل 
نشــده. در این پروژه از 40 مادر شهید از 

15 شهر کشور عکاسی کرده ام. 
ســراغ  انتظار«  »مادران  از  بعد   

پروژه بزرگ تری رفتید به نام »جنگ زنده است« 
که بخش های مختلفــی دارد. چقدر از این کار را 

پیش برده اید؟ 
در حقیقت مــادران انتظار هم جزئــی از پروژه 
»جنگ زنده است« قرار گرفت. سال آینده در کشور 
ایتالیا نمایشــگاهی از آثار عکاسان زن برگزار خواهد 
شــد که در آن حضور دارم. در تالشــم تا این پروژه 
را برای نمایشــگاه ســال آینده تکمیل کنم. یکی از 
بخش هــای آن درباره »خرمشــهر« و اثرات جنگ 
در زندگی مردم خرمشــهر بعــد از جنگ تحمیلی 

است. بخش دیگر »شــهدای گمنام« است. موضوع 
دیگر »بهشــت زهرای تهران« اســت که عکاســی 
آن ۳ســال طول کشــید. نوع دیگــری از زندگی با 
حضور خانواده های شــهدای جنگ در گلزار شهدای 
بهشــت زهرا)س( ادامه دارد. بخش دیگر »ســفر به 
سرزمین مقدس« درباره راهیان نور است. 
پروژه جدیدی هــم تعریف کردم در مورد 
»کــودکان مین« و دیگــری »جانبازان و 
شــیمیایی ها« که هنوز شــروع نکرده ام. 
جانبازان هــم بازمانــدگان مظلوم جنگ 
تحمیلی هســتند. موضــوع »تفحص« در 
خاک ایران و عراق هم بخش دیگری است 
که فقط با حمایت از پروژه پیش می رود و 

به همین دلیل متوقف شده است. 
 تصاویر زیادی از عملیات های دفاع مقدس، 
خاکریزها، ســنگرها و شهدای جنگ تحمیلی از 
سوی عکاسان دفاع مقدس ثبت شده است. اما از 
روزگار پشت جبهه کمتر و از روزهای بعد از جنگ 
تحمیلی به مراتب تصاویر کمتری دیده ایم. مادران 
انتظار، تصاویری از امتداد جنگ تحمیلی در این 
زمان اســت. از تجربه حضور در کنار این مادران 

برای ما بگویید. 
اول بــرای عکاســی بــه خانه مادران شــهدا در 
محله هــای تهران رفتــم. برخی از آنها کــه قباًل با 

صدا و ســیما و روزنامه هــا مصاحبه 
کرده بودنــد، چنــدان شــوقی برای 
مهم تر  موضوع  نداشــتند.  عکاســی 
به  نمی شــد  راحت  اینکــه خیلــی 
زندگی روزمره آنها نزدیک شــد. در 
حالی که دنبال یــک لحظه خاص و 
احساس واقعی آنها در طول روز بودم 
و نه صرفًا عکاســی از مادر شــهید و 
عکس شــهیدش. به همین دلیل به 
شهرها و روستاهای دیگر رفتم؛ مثل 
روســتاهای ایالم که تا به حال کسی 
سراغشان نرفته بود. داستان بی نظیری 
در زندگــی این مادران جــاری بود. 
برای عکاســی از این مــادران با آنها 
زندگی کردم. باید آنها را می فهمیدم. 
باید بخشــی از زندگی شان می شدم. 
هم ســفره شــدم و ظرف شســتم. 
دخترشــان  شــدم و پای حرفشــان 
نشستم. به من، اعتماد و حتی کمک 

کردند تا مادر شهدای دیگر را پیدا کنم. لطف خدا و 
کمک مردم را در پیشبرد این پروژه دخیل می دانم. 
مادران شــهدای جاویداالثر  دیدن عکس    
هر چند غم انگیز اســت اما گویی امید به زندگی 
را هــم در دل مخاطب زنده می کند. برداشــت 

شــما به عنوان عکاس از این تعبیر 
چیست؟ 

بــه نظر من هم دقیقــًا همین طور 
است. لحظه به لحظه زندگی این مادر 
در رنج می گذرد. هر روز بی تاب است. 
می گوید که همواره ناخوشم و همیشه 
دلشوره دارم. ولی ته دلشان امیدوارند. 
برخی می گویند که می دانیم شــهید 
شده ولی شاید هم زنده باشد. مادری 
می گفت که شاید زنده باشد و در عراق 
مشغول کاری اســت. دیگری می گفت 
شهید شده ولی حتمًا یک روز پیکرش 
می آیــد. هرکدام برای خود داســتان 
امیدبخش و معنایی برای زندگی دارند 
که آنان را زنده نگه می دارد. هر لحظه 

بین امید و ناامیدی قدم برمی دارند. 
 عکس های مادران انتظار کارگردانی شده یا 

ثبت یک لحظه مستند  است؟ 
هیچ عکســی کارگردانی نشــده. اجــازه دادم تا 
لحظه طالیی خودش اتفاق بیفتند. بر اثر شــناختی 
که از مادران پیدا می کنم، می فهمم چه چیزی برای 

هریک مهم اســت. مثاًل در بین 
صحبت های مادر شهید متوجه 
زیر  در حیــاط،  که  می شــوم 
درختی می نشــیند که پسرش 
کاشــته. من صبر می کنم تا او 
هر وقت به حیــاط رفت و زیر 
که  همان طور  نشست،  درخت 
با هم گپ می زنیم و او تعریف 
می کند، من عکاسی کنم. کار 
مــن مثل مورخــان در تاریخ 
می ماند. من حق دســتکاری 
واقعیــت را نــدارم. غــم این 
مادران خیلی زیاد است. بارها 
پا به پای آنها گریســته ام. با 
این حــال گاهی می بینم که 

چقدر بی انصافانه و نادرست قضاوت می شوند. 
 اما هنوز نمایشگاهی از مادران انتظار برگزار 

نکرده اید؟ 
در ایران نمایشگاه رسمی نداشته ام. در کشورهای 
خارجی چند نمایشــگاه برگزار کردم. ســال 201۳ 
تعدادی عکس به انجمن عکاســان دفاع مقدس دادم 

که در نمایشــگاهی بــه نمایش درآمــد. پروژه من 
درازمدت است. هنوز تمام نشــده که نمایشگاه برپا 
شود. بیشتر دوست دارم این پروژه را در قالب کتاب 
منتشر کنم که برای نســل بعد باقی بماند و جوابی 

باشد به پرسش های آنان از جنگ 
تحمیلی. 

 با توجه به 3سال زمانی که 
شهدای  گلزار  از  عکاسی  برای 
کردید  صرف  زهرا)س(  بهشت 
زندگی از دریچــه نگاه مادران 
شــهدای جاویداالثر با مادرانی 
که بر سر مزار فرزند شهیدشان 
می نشینند چقدر متفاوت است؟ 
زهرا)س(  بهشت  شهدای  گلزار 
به نظر من یک موزه تمام عیار است. 
دوســت دارم مردم دنیا با واقعیت 
زندگی ما و روزگار ما آشــنا شوند. 
گلزار شهدا یک محیط رنگی است. 
یعنی در گلزار شــهدا شــما کیک 
تولد، شــمع تولد، دورهمی، سفره 
نشانه های شادی  هفت سین و دیگر 
و زندگــی عــادی را می بینید. انگار 
نشــانه هایی هســت که مادر شهید 
را تســکین بدهــد و او را به جریان 
زندگی بازگرداند. در مقایسه، خانه و 
زندگی مادر شهید جاویداالثر سیاه و 
سفید اســت. مادران انتظار در زمان متوقف شده اند. 
بارهــا و بارها از آنها شــنیده ام که فقــط آرزو دارم 
یک بند انگشت از فرزند شهیدم بیاید و بعد بمیرم. از 
نظر من زندگی مادران انتظار سخت تر از چیزی است 

که نوشته شود یا به تصویر درآید. 

سخت، مثل
زندگی مادران انتظار

  راوی روزگار پس از جنگ تحمیلی اســت؛ روزگاری که به نظر می رســد با پایان دوره 
دفاع مقدس تمام شده باشــد اما برای مادران شهدای جاویداالثر تا همیشه عمرشان ادامه 
دارد. دوربین »فاطمه بهبودی« زندگی مادران شهدا را بی کم و کاست، بی قضاوت، بی پیرایه 
و مستند روایت می کند. این عکاس جوان با مجموعه عکس هایش با عنوان »مادران انتظار« 
روی دیگری از سال های جنگ تحمیلی را به دنیا نشان داد و جایزه جهانی ورلدپرس فوتو در 
سال 20۱5 را به عنوان نخستین زن ایرانی کسب کرد. بهبودی برای ثبت لحظه های ماندگار از 
زندگی مادران شهدای جاویداالثر به کوچه پسکوچه ها رفت، با آنها هم صحبت شد، نشست 
و برخاست کرد و حتی یکی دو روزی مهمان خانه هایشان بود. به مادران شهدا در شهرهای 
دیگر هم ســر زد. در آســتانه هفته دفاع مقدس از تجربه حضورش در خانه مادران شهدا 

پرسیدیم تا برایمان از قصه های کمتر شنیده  شده بگوید.  

راحله عبدالحسینی

دوربین عکاسی فاطمه 
بهبودی، زندگی مادران شهدای 

جاویداالثر را روایت می کند

 روزگار کرونا هم با 
تلخی ها و دوری هایش، 

روایت کم ندارد که 
هرکدام از ما به نوعی 

تجربه اش کرده ایم. این 
روزها هم دوربین به 

دست هستید؟ 
کرونا که کار و زندگی 
همه را به شدت تحت 

تأثیر قرار داد. قرنطینه 
و خانه نشین شدیم. 
هریک از مردم دنیا 

به نوعی با این آسیب 
دست و پنجه نرم 

کردند. از دیدگاه من 
جزو موارد نادری است 
که کل مردم دنیا آن را 
تجربه کردند و هرکدام 

روایت خودشان را 
دارند. این حوزه هم 

ذهن مرا درگیر کرده 
و امیدوارم به زودی و 

با عبور از پیک بیماری 
کرونا بتوانم ایده هایم 
را عملی کنم. دوست 

دارم کرونا را از دریچه 
نگاه آدم های مختلف 

ببینم. 

فاطمه بهبودی
عکاس

عاشق خیابان ولی عصر)عج( هستم
من عکاس خبری در خبرگزاری بودم؛ از اتفاقاتی که در تهران رخ می داد عکاســی می کردم. 3سال است که با 
رســانه و مطبوعات کار نمی کنم. دوست دارم دوباره کارم را با رسانه شروع کنم ولی به عنوان عکاس زن چنان که 
باید و شاید، حمایت نمی شویم. اما اینکه بخواهم خارج از برنامه و برای دل خودم از تهران عکاسی کنم باید بگویم 
که تجریش، بازار تهران و چشمه علی شــهرری را خیلی دوست دارم. بافت تاریخی و قدیمی تهران را هم خیلی 
دوست دارم. پاتوق من خیابان ولی عصر)عج( است. بهتر است بگویم عاشق خیابان ولی عصر)عج( هستم. تجربه 
عکاسی خیابانی را هم دارم. همچنین به عکاســی از بازار تهران عالقه دارم و این کار را انجام می دهم. عکاسان 

راویان زندگی مردم شهر هستند. 

واکنش مردم دنیا در برابر 
نمایشگاه »مادران انتظار« 

نمایشگاه »مادران انتظار« را در مالزی 
برگزار کردم. یک مرد آمریکایی در مقابل 
عکس ها گریه کرد و به من گفت: به خاطر 
رنجی که برای مردم ایران در پی جنگ 
پیش آمده اســت عذرخواهی می کنم. 
یک دختر اســرائیلی به من پیام داد که 
نمایشــگاه را دیدم و گریه کردم. ولی 
خجالت کشیدم جلو بیایم و با تو صحبت 
کنم. در نمایشگاه میانمار، اروپایی ها بعد 
از دیدن عکس هــا می گفتند: ما درباره 
جنگ ایران و عراق چیزی نشنیده بودیم. 
حاال چهره دیگری از ایران را می بینیم که 
هیچ چیز درباره اش نمی دانستیم. عکس 
یا در کل هنر، این قدرت را دارد که چهره 
از اسلحه  تغییر دهد. عکس  را  کشورها 
آمریکایی  اســت. عکاسان  قدرتمندتر 
همیشه به من می گفتند: ما دوست داریم 

مادران شهید را بشناسیم. 

 کوتاه و مختصر 
درباره فاطمه بهبودی

رشته  فارغ التحصیل  بهبودی  فاطمه 
عکاسی و عکاس خبری در رسانه، سال 
2013 در مسترکالس ورلدپرس فوتو در 
هلند پذیرفته شــد. در معرفی او همین 
بس کــه بگوییم نخســتین زن ایرانی 
برنــده جایزه جهانــی ورلدپرس فوتو 
در ســال 201۵ برای مجموعه  »مادران 
انتظار« اســت. این مجموعه سال 201۴ 
جایزه  عکاســی پوی آمریکا را به خود 
اختصــاص داد. همچنین ســال 201۷ 
نشریه  تایم عکس های او را در مجموعه  
»3۴ صدا از اطــراف جهان« به نمایش 
گذاشــت. عکس های او در نمایشــگاه 
منتخب ۶0 عکاس ســال در فستیوال 
در سال  آلمان  لومیکس  عکاسی خبری 
2018 نیز به نمایش درآمد. ســال 201۹ 
پروژه »جنگ هنوز زنده اســت« نامزد 
اصلی گرنت2۵هزاردالری آمریکا شــد. 
بهبودی سال 2020 بورسیه مدرسه مدیا 
و ژورنالیسم دانمارک را دریافت کرد. او 
داوری نمایشگاه هایی از جمله نخستین 
جشنواره فرهنگی »مهر مادر« و »زن در 

قاب نیایش« را نیز در کارنامه دارد. 
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صفحه آرا

رفاقتی

رتبه برتر
طبق نظرسنجی انجام شده موزه دفاع مقدس 

با کسب نمره 85 در جایگاه اول از میان 
22 معاونت، سازمان و مدیریت مستقل و 

مجموعه های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس قرار گرفته است. نتایج نظرسنجی 
در بازه زمانی 5 ساله حاکی از آن است که از 

منظر مخاطبان موزه ملی انقالب اسالمی و 
دفاع مقدس در جایگاه خیلی خوب و رو به عالی 
قرار دارد. موزه در ایام کرونا و طبق دستور ستاد 
ملی کرونا تعطیل شده است و فضای موزه برای 

انجام واکسیناسیون در اختیار وزارت بهداشت 
قرار دارد. 

موزه های تخصصی
نقش اســتان تهران در دفــاع مقدس، نمای 
مقاومت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، موزه 
ملی زنان انقالب اسالمی و دفاع مقدس و موزه ملی 
کودکان و نوجوان انقالب اسالمی و دفاع مقدس از 
بخش های متنوع موزه دفاع مقدس اســت. نشانی 
موزه میدان ونک، بزرگراه شــهید حقانی، انتهای 
خیابان سرو، روبه روی بوستان طالقانی، موزه ملی 
انقالب اســالمی و دفاع مقدس و شــماره تماس 
88657026 و شماره داخلی بلیت فروشی تاالرها 
داخلی 810، بلیت فروشی سراسرنما داخلی 811 

است. 

باغ راه
موزه در فضایی بالغ بر 220 هزار مترمربع 

راه اندازی شده است. گردشگران با مراجعه 
به این موزه عالوه بر بازدید از تاالرهای 

هشتگانه و بخش های متنوع موزه می توانند 
در مسیری سبز با نام” باغ راه« پیاده روی کنند. 

درختانی سرسبز و 400 گونه گیاه همیشه 
سبز، باغ راه موزه را به مکانی زیبا و کم نظیر 

تبدیل کرده است. بخشی از باغ راه را نخلستان 
تشکیل می دهد. 72 نخل کاشته شده یادآور 
سلحشوری حضرت اباعبداهلل)ع( و 72 تن از 

شهدای کربالست. 

تازه های کتاب
رونمایــی از کتاب هایــی حــوزه دفاع مقدس 
با حضور نویســندگان و ناشــران و عالقه مندان 
بــه کتابخوانــی از برنامه هــای پرمخاطب موزه 

دفاع مقدس است. 

جایی برای پژوهش 
دانشجویان 

مــوزه دفاع مقــدس بخــش ویــژه ای برای 
دانشــجویان و پژوهشــگران فراهم کرده است. 
و  پیشکســوتان  دانش آموختگان،  دانشــجویان، 
عالقه مندان به حــوزه دفاع مقدس در این بخش 
با نام پژوهشــکده مجــازی انقالب اســالمی و 
دفاع مقدس می توانند با اســتفاده از منابع موجود 
از خدمات پژوهشکده بهره مند شوند. فراهم کردن 
زمینه های همکاری و تعامــل میان متخصصان، 
پژوهشگران و عالقه مندان حوزه انقالب اسالمی و 
دفاع مقدس با استفاده از بسترهای فضای مجازی 
یکی از برنامه های موزه برای دسترســی بیشــتر 

عالقه مندان در سراسر کشور است. 

تاالر پروانه  ها
 »تاالر پروانه  ها«، قسمتی از این باغ موزه است 
که به نمایش آثار موزه ای می پردازد. در باغ موزه 
دفاع مقدس مشخصات تمامی فرماندهان شهید و 
زنده 8سال دفاع مقدس به همراه تصاویر و اشیاء 
باقی مانده از آنها به صورت تصاویر ســه بعدی و 
عکس در تــاالر پروانه ها به نمایش درمی آید. در 
طراحــی باغ، این امکان در نظر گرفته شــده تا 
بازدید کنندگان امکان خــروج از تاالرها را پس 
از هر مرحله داشــته و با وقت بیشتری به مرور 
خاطرات جنگ تحمیلی بپردازند. بازدیدکنندگان 
بعــد از خروج از تاالرهــا بزرگ ترین برج پرچم 

کشور را پیش چشمان خود می  بینند. 

نمایشگاه کتاب
برپایی نمایشــگاه در مناطــق مختلف تهران 
یکی از برنامه های موزه دفاع مقدس است. امسال 
نمایشگاه کتاب هفته دفاع مقدس از ۳1 شهریور 
تا 7 مهر ماه در 200 نقطه تهران برگزار می شود 
که از این تعــداد، مدیریت 10غرفه برعهده موزه 
ملی انقالب اســالمی و دفاع مقدس است. در این 
نمایشــگاه بیش از 600 عنوان کتــاب برگزیده 
از ناشــران مختلف عرضه می شــود که بیش از 
۳0 عنــوان متعلق به موزه ملی انقالب اســالمی 
و دفاع مقــدس اســت. نمایشــگاه کتــاب هفته 
دفاع مقدس با همکاری موزه ملی انقالب اسالمی 
و دفاع مقدس و انجمن ناشــران دفاع مقدس برپا 

می شود. 

 گشتی در موزه دفاع مقدس 
که با هدف   ترویج فرهنگ مقاومت برپا شده است 

بماند به
  باغ موزه دفاع مقدس سال 

۱389 در بزرگراه شهید حقانی، 
روبه روی بوستان طالقانی با 

نام موزه ملی انقالب اسالمی و 
دفاع مقدس راه اندازی شد. هدف 
اصلی راه اندازی این موزه نمایش 

عکس ها و تصاویر به یادگار مانده 
از دوران 8 سال دفاع مقدس و 

معرفی به جوانان و نسل های آینده 
است تا با فرهنگ و ارزش های 
دفاع مقدس آشنا شوند. موزه 

اگرچه با نام دفاع مقدس شناخته 
می شود اما بخش هایی از آن 

روایتگر تاریخ انقالب اسالمی ایران 
است. تاالرهای هشتگانه، موزه های 

تخصصی جدید شامل موزه های 
انقالب اسالمی، مقاومت، نقش 

تهران در دفاع مقدس، نقش زنان 
در دفاع مقدس و بخش کودکان 

و نوجوانان است. برخی از این 
بخش ها راه اندازی شده و بخشی 

دیگر در حال تکمیل است. در این 
گزارش به بخش های متنوع موزه 

سر می زنیم.  

شهره کیانوش راد 
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صفحه آرا
توکلی

به یاد خدمات میناس
زمــان زیادی از ســکونت ارامنــه در قلعه ونک 
نگذشــته بود که آنها تصمیم به ساخت یک کلیسا 
گرفتند. آن زمان دیگر جمعیت ارامنه این منطقه به 
هزار و 200 نفر رســیده بود. آنان برای انجام مراسم 
مذهبی خود مجبور بودند به تهران بروند. این شــد 
که ساخت کلیســا در قلعه ارامنه با بخشش زمینی 
از طرف مســتوفی الممالک پایه گذاری شــد. گفته 
می شود شاه قاجار هم برای تأمین هزینه های ساخت 
کلیسا مبلغی را به ارامنه کمک کرد. »سعیده صائبی 
مقدم« کارشناس مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی 
می گوید: »در این کلیســا صلیبــی برزنی نگهداری 
می شود که مســتوفی الممالک آن را به کلیسا اهدا 
کرده و روی آن نوشــته شده: مستوفی الممالک به 
کلیسای ونک فی شهر ذیقعده الحرام 1278. از این 
نوشته پیداســت که این کلیسا پیش از سال 1278 

ساخته شده بود.«

روزگار چاپ سنگی
مشــکل ســاخت اســتفاده از عبادتگاه تنها با 
ساختمان آن برطرف نمی شــد ؛ ارامنه برای عبادت 
و برگزاری مراسم نیاز به کتاب مقدس خود داشتند. 
در حالی که در آن دوران به دلیل رواج چاپ سنگی 

و دشواری های چاپ کتاب، منابع 
مکتوبی مثــل کتاب های مذهبی 
ارامنــه در تهــران چنــدان در 
دسترس نبودند و پیدا کردن این 
کتاب چندان کار ساده ای نبود. به 
همین دلیل 2نفــر از ارمنی های 
ســاکن قلعه راهی خرقان شدند 
تا کتاب مذهبی خود را با آیینی 
خــاص به ونک بیاورند. کلیســا، 
ســاخته و نام »میناس مقدس« 

برای آن انتخاب شد. 
»مینــاس« یکی از ارمنی های 
اهل روم بود کــه خدمات زیادی 
به مسیحیان ارائه داد و در نهایت 
به دســت قیصر روم کشته شد. 

مســیحیان به پاس خدمات او و زنده نگهداشــتن 
نام میناس به عنوان یکــی از افراد مورد احترام دین 
خــود، نام میناس مقدس را روی کلیســاها و مراکز 
مذهبی خود می گذارند. کلیسای دیگری به این نام 

در اصفهان هم به چشم می خورد. 

ساختمانی به سبک بازیلیک
»ســاختمان آجری کلیســای مینــاس مقدس 

معماری  به ســبک بازیلیک دارد. در 2سوی محراب 
کلیسا 2اتاق به چشم می خورد. اتاق سمت راست با 
سقفی کوتاه و میزی که روی آن شمایل حضرت مریم 
قرار دارد محلی اســت بــرای عبادت افــرادی که 
می خواهنــد در فضایی شــخصی تر عبــادت کنند. 
اتاق ســمت چپ هم مکانی است 
برای نگهداری از لباس مخصوص 
کشیشــان و کتاب های انجیل و 
وسایل دیگری که در مراسم آیینی 
نزدیک  استفاده می شــود.  آن  از 
محراب، حوضچه مرمری کوچکی 
هم برای انجام مراسم غسل تعمید 
قرار دارد.« ایــن را صائبی مقدم 
می گوید و به قدمت 170 ســاله 
کلیسا اشــاره می کند. با این حال 
ساختمان آن در دوره های مختلف 
بازسازی و مرمت شده است. یکی 
از تغییرات انجام شده در معماری 
این کلیســا استفاده از ستون های 
آجری به جای ستون های قدیمی 
چوبی در صحن کلیساست. همچنین سقف شیروانی 
جای سقف مسطح کلیسا را گرفته. برج ناقوسی که 
از نمای بیرونی کلیسا هم قابل تشخیص است بخش 
دیگری از معماری این بنا را تشکیل می دهد. اگر به 
سمت راست صحن کلیسا نگاه کنید، پله هایی که به 
سمت محراب اُرگی می رود را می بینید؛ اینجا محل 
استقرار گروه همسرایانی است که سرودهای مذهبی 

کلیسا را در مراسم مختلف می خوانند. 

  در زمان حکمرانی محمدشاه قاجار بود که ۱3 خانواده ارمنی از اصفهان به تهران مهاجرت 
کردند. این افراد به دســتور صدراعظم به تهران آمدند و بعد از آن، جمعی از این خانواده ها 
در ده ونک کنونی ساکن شــدند. زمین هایی برای کشاورزی در ونک در اختیار این خانواده ها 
قرار گرفت و دورتادور این زمین ها برای تأمین امنیت مردم و دام ها و محصوالتشــان، دیواری 
کشیدند و در 4گوشه این دیوارها، برجک های نگهبانی ساخته شد. به این ترتیب قلعه ارامنه 
در ونک بنا شد و خانواده های ارمنی ساکن این روستا در اتاق هایی که دورتادور دیوار قلعه بنا 
شــده بود سکونت پیدا کردند. کلیسای میناس مقدس نخستین عبادتگاهی بود که ارامنه در 
ونک ساختند تا بتوانند در آن به برگزاری آیین مذهبی خود بپردازند. کلیسای میناس مقدس 

سال ۱235 خورشیدی ساخته شد و در دهه 80 در زمره آثار ملی ایران به ثبت رسید.  

کلیسای میناس مقدس

 نخستین عبادتگاه 
قلعه ارامنه

ارامنه ساکن قلعه ونک روزگار تلخ و شیرین زیادی در این منطقه سپری کردند. 
جمعیت این قلعه به مرور بیشــتر شد و با گسترش شهر تهران و رسیدن مرزهای 

شهر به ونک، کم کم دیوارهای قلعه برچیده شد. 
»میکائیل هارطونیان« یکی از کدخدایان قلعه ونک خاطرات خود در دوره قاجار 
را ثبت کرده اســت. طبق آنچه در خاطرات او آمده طی ســال های جنگ جهانی، 
گروهی از متفقین به قلعه ارامنه می آیند و از مردم این روستا می خواهند که به آنها 

آذوقه و جایی برای استراحت بدهند.
 ساکنان قلعه مقداری آب و غذا برای ســربازان تدارک می بینند اما آنها را به 
داخل قلعه راه نمی دهند. بعد از آن از ترس غارت شــدن مایحتاجشــان، اتاقکی 
مخفی در محوطه کلیسا برای خود می ســازند و مایحتاجشان را در آن نگهداری 

می کنند تا از دست درازی های سربازان متفقین در امان بماند. 
حضور ارامنه در روســتا و قلعه ونک با تاریخچه این محله گره خورده اســت. 
حضوری که بعدها در ســال 13۵0 خورشیدی به ســاخته شدن باشگاه فرهنگی 
ورزشی آرارات منجر شد و بخش مهمی از خاطرات ارامنه در تهران در این باشگاه 

رقم خورد. 
در دل قلعه ارامنه می توان ســراغی از قبرستان قدیمی ارامنه و کلیسای بتنی 
این روستا را گرفت. بعد از گســترش تهران در دهه ۵0 و اتصال ونک به محدوده 
شهری تهران، کم کم بساط باغ ها و زمین های کشاورزی این منطقه هم برچیده شد. 
گرچه هنوز نشانی از معماری قدیمی در این محله می توان پیدا کرد اما باغ و زمین 

کشاورزی  در آن باقی نمانده است. 

خاطرات تهران در آرارات

مرضیه موسوی

»میناس« یکی از 
ارمنی های اهل روم بود 

که خدمات زیادی به 
مسیحیان ارائه داد و در 

نهایت به دست قیصر 
روم کشته شد. مسیحیان 

به پاس خدمات او نام 
میناس را روی کلیساها 

می گذارند
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مناطق   1   نوسازی نوسازی

اکنون که طرح تفصیلی محله فرحزاد ابالغ شده و مالکان 
می توانند با اطالع از ضوابط ساخت وساز، فرایند تجمیع و 

نوسازی پالک فرسوده یا واحدهای مسکونی خود را آغاز 
کنند، دفتر توسعه محله فرحزاد در فرایند صدور پروانه از 

تشکیل پرونده در دفتر خدمات الکترونیک تا انعقاد قراداد 
مشارکت و پیدا کردن سازنده مناسب، مشاوره های الزم را 
به مالکان ارائه می دهد و امکان تسهیل و تسریع در فرایند 

صدور پروانه را برای مالکان فراهم می کند. اگر قصد تجمیع 
و نوسازی دارید برای تسهیل این فرایند، مراحل پیش رو 

را گام به گام در دفتر توسعه محله فرحزاد در انتهای کوچه 
محسن فرحزادی طی کنید. 

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

بافت فرسوده است. »  مریم سالمت « عضو شورایاری 
محلــه فرحزاد به گوشــه ای از معضالت زندگی در 
بافت فرســوده محله اشاره می کند: »بافت فرسوده 
ریشه اصلی توسعه نیافتگی و بسیاری از کمبودهای 
محله اســت. ده ها کوچه پلکانی و غیرقابل عبور در 
فرحزاد راه را برای خدمات  رســانی به ساکنان بافت 
فرسوده بســته اســت. نه امکان   تردد خودروهای 
شــخصی به این معابر وجود دارد و نه خودروهای 
آتش نشــانی، اورژانس و... می توانند در صورت بروز 
حادثه به این نقاط دسترســی پیدا کنند. حل این 
معضل و معضالت ریز و درشــت دیگری مثل نبود 
شبکه فاضالب شهری، خطرات زندگی در خانه های 
فرسوده و ناایمن جز با تجمیع و نوسازی امکانپذیر 

نیست.«

مصائب زندگی در بافت فرسوده فرحزاد
از میدان فرحزادی تا باالدست محله ده ها کوچه  
مارپیچ مثل رشته سیم های در هم تنیده خانه های 
قدم و نیم قــد را به یکدیگر وصل می کنند. در دل 
کوچه های پلکانی، پیدا کردن خانه های فرســوده   
کار دشواری نیســت. در میان انبوه امالک ریزدانه ، 
خانه هــای کوچکی که چند خانــوار را در خود جا 
داده اند و آلونک های ناایمنی که بدقواره، کنج برخی 

محله اســت. محمدی از ضوابط ساخت وســاز در 
فرحزاد براســاس طرح تفصیلی می گوید: »ضوابط 
ویژه ساخت وســاز پهنه های سکونتی و مختلط در 
محدوده واجد ارزش فرحــزاد با توجه به قابلیت ها 
و ویژگی های بافت، اعمال تراکم بهینه برای کنترل 
جمعیت پذیری محلــه، توجه بــه محدودیت ها و 

ظرفیت هــای زیســت محیطی، تأکیــد 
بــر ارزش هــای بافت روســتایی و رونق 
ساخت وســاز در 4 تیپ اصلــی تدوین 
شده اســت. تیپ نخست شامل محدوده 
جنوبی و شــرقی بافت محله می شــود. 
تأمین پارکینــگ قطعات این محدوده با 
توجه به عرض و شــیب معابر، دانه بندی 
قطعات و نوع دسترســی در این محدوده 
داخل قطعــات انجام می شــود. در این 

از کوچه ها باال رفته اند گوشه ای از مشکالت زندگی 
در بافت فرسوده فرحزاد را به نمایش می گذارد. در 
2 دهــه اخیر به دلیل مهاجرت های بی رویه اتباع و 
اقوام مختلف به فرحزاد و ساخت وســازهای ناایمن 
و غیراصولی بافت فرســوده محلــه بیش از پیش 
افزایش یافت. زندگی در بافت فرســوده دردسرها و 
مشــکالت فراوانی برای فرحزادی ها به همراه دارد. 
معضالتی که کلید نهایی حل آن در گرو نوســازی 

پالک فرســوده یا ساخت وساز کنند. در فرحزاد هم 
ابالغ نشــدن طرح تفصیلی یکی از عواملی اســت 
که در این ســال ها زمینه ساز رشــد بافت فرسوده 
و پیامدهای ناشــی از آن شــد. اکنون پس از ابالغ 
طرح تفصیلی فرحزاد، راه برای تجمیع و نوســازی 
پالک های فرســوده و ساخت وســاز در این محله 

براساس ضوابط و اصول ابالغی هموار شده است.«

همه چیز درباره جزئیات ضوابط 
ساخت وساز

اگرچــه در ســال های اخیــر معضــالت بافت 
فرسوده فرحزاد به دلیل ابالغ نشدن طرح تفصیلی 
بیشتر از گذشته شــده بود اما ابالغ طرح تفصیلی 
و ضوابط ساخت وســاز در فرحزاد گامی مهم برای 
حل معضالت و توســعه امکانات و خدمات در این 

مانع بزرگ نوسازی برداشته شد
بر کسی پوشــیده نیست که کلید حل بسیاری 
از معضــالت فرحزاد در نوســازی بافت فرســوده 
نهفته اســت. با وجود این، تجمیع و نوســازی در 
این محله همواره با موانعی روبه رو بوده اســت. در 
آخرین نقشه  بافت فرســوده فرحزاد قریب به هزار 
و 600 پالک مســکونی و غیرمسکونی فرسوده در 
این محله شناسایی شده که به عبارتی حدود نیمی 
از پالک های این محله را دربرمی گیرد. در سال های 
اخیر به جز پالک های فرسوده ای که به دلیل موانع 
موجود بر ســر راه تجمیع و نوســازی به حال خود 
راه شده بودند، مهاجرت های بی رویه به فرحزاد هم 
زمینه ساز ساخت وسازهای ناایمن و غیرمجاز شد تا 
معضالت بافت فرسوده فرحزاد دوچندان شود. یکی 
از مهم ترین موانع نوســازی در فرحزاد ابالغ نشدن 
طرح تفصیلی محله بود. »فائزه محمدی« مدیر دفتر 
توســعه محله فرحزاد در این باره می گوید: »اگر در 
محله ای طرح تفصیلی و ضوابط ساخت وســاز ابالغ 
نشــده باشــد، مالکان نمی توانند اقدام به نوسازی 

محدوده مجوز ساخت حداکثر ۳ طبقه روی 
زمین و یک طبقه زیر زمین داده می شود 
و تراکم طبقات هــم به صورت پلکانی 
ادامه  شــد.«محمدی  خواهد  اعمال 
می دهد: »تیپ دوم هســته اصلی و 
روســتایی محله را دربرمی گیرد. در 
این محــدوده امکان مجوز ســاخت 
تــا حداکثر ۳ طبقــه روی زمین داده 
خواهد شد. پارکینگ این قطعات به دلیل 
شرایط خاص قطعات شــامل معبر پلکانی، 
عرض کم معبر)۳ متر و کمتر(، شیب زیاد)بیش از 
20 درصد( دسترسی صرفًا پیاده و همچنین بر کم 
ملک )۳ متر و کمتر( با هدف تأکید بر انسان محوری 
و حداقل مداخلــه در بافت ارگانیک محله، باید در 
شعاع 250 متری قطعات و در پارکینگ های محلی 
تأمین شود. در این تیپ هم تراکم طبقات به صورت 

پلکانی اعمال خواهد شد.«
محمــدی از ضوابط ساخت وســاز در محدوده 
شمالی محله می گوید: »تیپ سوم محدوده شمالی 
محلــه را دربرمی گیرد. در این محــدوده با هدف 
تثبیت حقوق مکتســبه موجــود قطعات و حفظ 
الگوی بافت، حداکثر مجوز ســاخت 2 طبقه روی 
زمین و به صورت پلکانی داده خواهد شــد. با توجه 
به شــرایط بافت، تأمین پارکینگ این قطعات هم 
حداکثر تا شــعاع 250 متــری و در پارکینگ های 

محلی الزامی است.«
محمــدی ادامــه می دهــد: »تیــپ 
چهارم شــمال قطعــات مجــاور محور 
امامزاده داود)ع( می شــود. ساخت وســاز 
در این تیپ به صــورت مختلط و با غلبه 
خدمات، به ویژه خدمات فرهنگی و هنری 
در حداکثــر ۳ طبقــه روی زمین مجاز 
اســت. تأمین پارکینگ در این محدوده 

هم داخل قطعات انجام می شود.«

با ابالغ ضوابط ساخت وساز، 
راه نوسازی بافت فرسوده در فرحزاد هموار می شود

جامـه نـو 
بر تن فرحزاد

وظایف متقاضیان 
در فرایند تجمیع 

و نوسازی 
چیست؟ 

در هرکــدام از مراحــل فرایند 
متاقضیان  نوســازی،  و  تجمیع 
تجمیع و نوسازی اعم از مالک یا 
انجام  که  دارند  وظایفی  سازنده 
آنها در هر مرحله به پیشــرفت 
ســریع تر فرایند کمک می کند. 
عمل به این موارد را در گام های 
هشــت گانه فراینــد تجمیع و 
نوســازی در دفتر توسعه محله 

فراموش نکنید. 

مالــکان باید در مرحله تشــکیل 
پرونــده تجمیع در دفتر توســعه 
محله، مــدارک هویتی و مالکیتی 
خود را ارائه و فرم تشــکیل پرونده 
تجمیع و نوسازی را تکمیل کنند. 

در مرحلــه دوم فراینــد تجمیــع 
و نوســازی مالکان بایــد در دفتر 
خدمات الکترونیک تشکیل پرونده 
انجام دهند و رسید و دستور نقشه 
را به دفتر توسعه محله ارائه کنند. 

در گام سوم یا همان مرحله انعقاد 
قرارداد مشارکت در ساخت، مالک 
و ســازنده بایــد به مفاد قــرارداد 
مشــارکت در ســاخت)در صورت 
عقد قرارداد در دفتر توسعه محله( 

پایبند باشند. 

در این مرحله مالکان باید در انجام 
امور اداری همکاری کنند و مدارک 
مورد نیاز را براســاس دستورالعمل 
ابالغی دفاتر توســعه محلــه ارائه 

کنند. 

در مرحله پیگیــری گرفتن پروانه 
تخریــب و نوســازی، مالکان برای 
حل مشکالت احتمالی باید با دفتر 
توســعه محله در ارتباط و تعامل 
باشند. همچنین باید پروانه و برگه 
مهر و امضا شــده آغــاز عملیات 
اجرایی را به دفتر توسعه محله ارائه 

کنند. 

در مرحلــه تحویل ملــک و آغاز 
تخریــب و نوســازی هــم مالک 
و ســازنده بایــد به مفاد قــرارداد 
براساس  و  بوده  پایبند  مشــارکت 

زمان  بندی اقدام کنند. 

در گام هفتــم یــا همــان مرحله 
معرفی تســهیالت تشویقی)پس از 
گرفته پروانه( مالکان باید در انجام 
امور اداری با دفتر توســعه محله، 
همکاری و مدارک الزم را براساس 
دســتورالعمل ابالغی دفاتر توسعه 

محله ارائه کنند. 

در آخریــن گام فراینــد تجمیع و 
نوسازی تا تحویل واحدها و اسناد 
تفکیکی، مالک و ســازنده باید به 
مفاد قرارداد مشــارکت در ساخت 
پایبند بمانند و در انجام امور اداری 

همکاری کنند.

1

2

3

4

5

6

7

8

گام به گام
تا تجمیع 
و نوسازی

تشکیل پرونده 
تجمیع در دفتر توسعه 

در نخستین گام فرایند تجمیع و 
نوسازی، دفتر توسعه محله خدماتی 

شامل مشاوره به مالکان، رایزنی 
برای تجمیع امالک و اطالع رسانی 

درباره بسته های تشویقی 
را به مالکان ارائه 

می کند. 
تشکیل 

پرونده الکترونیک 
و گرفتن دستور نقشه

در این مرحله مالکان برای تشکیل 
پرونده و گرفتن دستور نقشه به دفتر 

خدمات الکترونیک ارجاع داده می شوند. 
پیگیری و اقدامات پیشتیبان برای 

تسریع فرایند و حل مشکالت 
احتمالی از خدمات دفتر توسعه 

در این مرحله است. 

انعقاد قرارداد مشارکت 
در ساخت

در این مرحله هم دفتر توسعه محله با ارائه 
خدماتی مانند تخمین اولیه تراکم و پیشروی، 

طبقات، متراژ تقریبی واحدها، طراحی نقشه معماری 
اولیه و... در کنار شماست. همچنین آموزش مسائل 

حقوقی قرارداد مشارکت در ساخت و برگزاری 
جلسات توجیهی محاسبات ساخت وساز، معرفی 3 
سازنده دارای صالحیت به مالکان )انتخاب توسط 

مالکان یا معرفی سازنده از سوی مالکان( و 
انعقاد قرار مشارکت در ساخت از دیگر 

خدمات دفتر توسعه در این مرحله 
است. 

معرفی 
تسهیالت تشویقی 

)پیش از گرفتن پروانه(
معرفی تسهیالت ودیعه مسکن 

به پرونده های مشمول دریافت و 
پیگیری گرفتن کمک هزینه خدمات 
مهندسی )نظارت، مکانیک خاک و...( 

از خدمات دفتر توسعه در این 
مرحله از فرایند تجمیع و 

نوسازی است. 

پیگیری گرفتن 
پروانه تخریب و نوسازی

اقدامات پشتیبان دفتر توسعه 
محله در این مرحله شامل حل مسائل 

احتمالی مانند عوارض پارکینگ، 
پیشروی، دیگر موضوعات شورای 

معماری و... در چهارچوب 
ضوابط و مقررات جاری 

است. 

تحویل ملک، 
صورتجلسه تقسیم واحدها 
و آغاز تخریب و نوسازی

دفتر توسعه محله در گام ششم با 
اقدامات پشتیبان برای آغاز عملیات 

اجرایی مثل امور حقوقی ملک 
براساس قرارداد مشارکت 

کنار مالکان است. 

معرفی 
تسهیالت تشویقی 

)پس از گرفتن پروانه(
در این مرحله دفتر توسعه محله با 
معرفی گرفتن تسهیالت بانکی )وام 
بافت فرسوده( کمک هزینه اجرای 

نما و معرفی انشعابات رایگان 
به مالکان خدمات  رسانی 

می کند. 

پشتیبانی 
مستمر تا تحویل 

واحدها و اسناد تفکیکی
در آخرین گام فرایند تجمیع و 

نوسازی، دفتر توسعه محله با پشتیبانی 
و مشاوره تا پایان دوره ساخت و تحویل 

واحدها و نیز ایفای نقش داوری در 
صورت درخواست متقاضیان در موارد 

الزم و در صورت بروز هرگونه 
اختالف میان طرفین کنار 

مالکان است.

گـام 
دوم

گـام 
سوم

گـام 
ششم

گـام 
هشتم

گـام 
هفتم

گـام 
پنجم

گـام 
نخست

گـام 
چهارم

 شرایط نوسازی پالک های قولنامه ای
با ابالغ طرح تفصیلی و ضوابط ساخت وســاز در فرحزاد، اکنون مالکان پالک هایی که سند 
رســمی دارند می توانند تجمیع و نوســازی پالک فرسوده یا ســاخت واحدهای مسکونی و 
غیرمســکونی جدید را براساس ضوابط ابالغی آغاز کنند. اما همواره یکی دیگر از موانع بزرگ 
نوســازی در فرحزاد، وضعیت سند مالکیتی در این محله است. حدود ۷0 درصد امالک فرحزاد 
سند رسمی ندارند و از امالک قولنامه ای محسوب می شوند. از آنجایی که بخش زیادی از بافت 
فرسوده فرحزاد را پالک های فرسوده قولنامه ای تشکیل می دهند، رسیدگی به وضعیت نوسازی 
این پالک ها هم از اهمیت فراوانی برخوردار است. محمدی در این باره می گوید: »اکنون بسیاری 
از پالک های فرحزاد سند رسمی ندارد و این مورد هم یکی از مشکالت اصلی در توسعه فرحزاد 
است. اما براساس قانون، مالکان پالک های قولنامه ای هم در صورت واجد شرایط بودن می توانند 

براساس ضوابط طرح تفصیلی فرحزاد اقدام به نوسازی کنند.«

فائزه محمدی
مدیر دفتر توسعه محله 

فرحزاد

 »مسیر نوسازی در بافت فرسوده فرحزاد هموار شد.« خبری کوتاه اما امیدوارکننده برای 
ساکنان این محله که سال هاست با مشــکالت ریز و درشت سکونت در دل بافت فرسوده 
دست وپنجه نرم می کنند. طی سال های اخیر، نوسازی بافت فرسوده در فرحزاد به دلیل ابالغ 
نشدن طرح تفصیلی و ضوابط ساخت وساز متوقف مانده و حل مشکالت و کمبودهای محله 
به کالفی ســردرگم تبدیل شده بود. اکنون اما با ابالغ طرح تفصیلی و ضوابط ساخت وساز، 
موانع تجمیع، نوسازی و ساخت وساز در فرحزاد از سر راه بر داشته شده و اهالی این محله 
امیدوارند که با آغاز فرایند نوسازی، زمینه برای توسعه امکانات و خدمات در فرحزاد فراهم 
شود. در گفت وگو با شورایاران و مدیر دفتر توسعه محله فرحزاد به جزئیات طرح تفصیلی و 

ضوابط ساخت وساز در فرحزاد پرداخته ایم.

حسن حسن زاده



15 شنبه  27 شهریور 1400   شماره 820 14 3  شنبه  27 شهریور 1400   شماره 820 
  2

مناطق   1  
 3

  2

مناطق   1   گزارش تصویری

بوستان شریعتی بوستان 
محبوب کتابخوان ها هم به 
شمار می رود. روی نیمکت های 
 بوستان همیشه افرادی با 
سن و سال مختلف در حال 
مطالعه هستند. وجود یک 
کتابخانه عمومی غنی در 
دل بوستان به استقبال 
کتابخوان ها، دانشجویان و 
دانش آموزان از بوستان 
شریعتی کمک کرده است. 

مشخصه اصلی بوستان شریعتی تندیس زیبای کره زمین در مرکز آن است؛ مکانی مناسب برای 
عکاسی و ثبت خاطره دورهمی ها که حاال دیگر به یکی از نمادهای هویتی این بوستان تبدیل شده 

است. همچنین وجود ساختمان بلندمرتبه و معروف بانک ملت در مقابل بوستان یکی از جاذبه های این 
بوستان به شمار می رود که هنگام شب با نورپردازی هایی که روی آن انجام می شود، جلوه ای زیبا به 

خود می گیرد. 

طی سال های اخیر چند مجسمه  مسی رنگ کنار آبنمای مرکز بوستان نصب شده که زیبایی آن را برای 
عالقه مندان به عکاسی دوچندان کرده است. همچنین مسیر مناسب سازی شده برای پیاده روی، لوازم 
ورزشی و امکانات مناسب برای بازی و ورزش کودکان و دورهمی سالمندان از دیگر جاذبه های گردشگری 
این بوستان است. 

قدم زدن روی سنگفرش های بوستان شریعتی دلیل استقبال اهالی از این بوستان قدیمی  است 
سراسر بوستان با درختان سر به فلک کشیده ای زینت داده شده که سایه خود را به عابران و 

رهگذران می بخشند. تنوع گونه های گیاهی و انبوه درختان سدروس، زبان گنجشک، توت، نارون، 
سپیدار، بلوط و زیتون و... یکی از اصلی ترین جاذبه های این بوستان است. 

بوستان شریعتی نه تنها یکی از قدیمی ترین بوستان های منطقه 3 بلکه یکی از قدیمی ترین بوستان های 
تهران است. پس از تغییر نام خیابان کوروش به خیابان شریعتی، نام تنها بوستان این محدوده هم 

تغییرکرد. هنوز هم اهالی قدیمی سیدخندان، بوستان خاطره انگیز محله را با نام قدیمی اش »بوستان 
کوروش« به یاد می آورند و با گشت وگذار در این بوستان به روزگار گذشته محله پا می گذارند. 

 زمانی بوستان زیبای شریعتی در محله ســید خندان، تنها بوستان منطقه 3 بود و ساکنان 
محله های اطراف اوقات فراغت خود را در این بوستان قدیمی سر می کردند. اگرچه طی سال های 
اخیر ســرانه فضای سبز منطقه با ساخت بوستان های محله ای و فرامنطقه ای افزایش پیدا کرده 
است اما هنوز هم بسیاری از ساکنان محدوده سیدخندان قدم زدن در سایه سار درختان کهنسال 

و قدبرافراشته این بوستان خاطره انگیز را به بوستان های دیگر ترجیح می دهند.  

حسن حسن زاده

 سلفی با کره زمین 
در بوستان شریعتی

گشتی در یکی از قدیمی ترین بوستان های شمال تهران 

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توکلی

راهنما

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

10 حرکت ورزشی ساده برای افزایش توان جسمی معلوالن 
در روزهای کرونایی

در خانه تمرین کن! 

حرکات ورزشی را با گرم 
کردن شروع کنید. دست  ها 

را در حالت دویدن قرار 
دهید و با یک چرخش کوتاه 
در کمر، عضالت را برای 
حرکات بعدی آماده کنید.  2

3
8

10

4

9

1

5

6

دست ها را دایره وار از هر دو طرف 
به باالی سر ببرید. این حرکت با 

دست خالی، وزنه سبک و بطری آب 
معدنی کوچک قابل اجراست. 

دست ها را به هر دو طرف باز کنید. ابتدا کف 
دست ها رو به باال )با وزنه یا بدون وزنه( قرار 
دهید و با یک چرخش کوچک از مچ دست، جهت 

کف دست ها را به سمت پایین تغییر دهید. این 
حرکت عضالت شانه و ساعد را تقویت می کند. 

دست ها را با زاویه 
۹0 درجه از آرنج و 

موازی با سرشانه ها 
باالی سر ببرید. به 
شکلی که کف دست ها 
سمت روبه روی شما 

قرار بگیرد. این 
حرکت باعث 
تقویت هر سه 
بخش عضالت 

شانه می شود. 

ابتدا یک توپ یا یک وزنه سبک را با هر 2دست باالی سرتان بگیرد. 
سپس در حالی که از کمر خم شده اید وزنه یا توپ را به سمت روی 

پای راست ببرید. این حرکت را پس از بازگشت به وضعیت اول 
به سمت پای چپ هم تکرار کنید. این حرکت عضالت راست کننده 

مهره ها را تقویت می کند. 

وزنه، توپ یا بطری آب را روی پاها 
با 2دست نگه دارید و کامالً صاف 
به روی زانو خم شوید. این حرکت 

عضالت کمر و راست کننده ستون 
مهره ها را تقویت می کند. 

2 بالشت را در طرفین 
بدن خود قرار دهید. 
بین بالشت ها صاف 
بنشینید. دست ها را 

دور هریک از بالشت ها 
قرار داده و سعی کنید 
از عضالت دست، شانه 
و پشت خود برای بلند 
کردن بدن استفاده 
کنید. این حرکت به 
تمرین و قدرت بدنی 
بیشتری نیاز دارد و 
مناسب افرادی است که 

سابقه ورزشی و آمادگی 
بدنی مناسب دارند. 

2 بطری آب یا وزنه سبک را در دست بگیرید. 
دست ها را از آرنج باز و سپس به سمت بازوها 
خم کنید. این حرکت باعث تقویت عضالت جلو 

بازو می شود. 

 یک بطری آب را با 2دست بگیرید. دست ها 
را کامالً صاف باالی سر قرار دهید و سپس 

آنها را از آرنج به سمت پشت سر خم کنید. 
طوری که بطری یا وزنه تقریباً پشت 

گردن قرار بگیرد و سر کامالً صاف باشد. 

وزنه یا بطری را در هر 2دست 
بگیرید. باال تنه را روی زانوها خم 
کنید. سر و کمر کامالً در وضعیت 
صاف قرار داشته باشد. سپس 
بدون حرکت دادن کمر و سر، 
دست ها را از کنار بدن به سمت 
زیر بغل از آرنج خم کنید و به 
طرف باال بکشید. این حرکت باعث 
تقویت عضالت زیربغل، پشتی 

و ذوزنقه ای 
می شود. 

7

توجه داشته باشید زمان 
مناسب برای انجام این 10 حرکت 

براســاس توان فرد از 5 تــا 45 دقیقه 
است. اگر مدتی از ورزش دور بوده اید ابتدا 
به صورت یک روز در میان و با زمان کوتاه تر 
ســراغ این حرکات بروید و به تدریج با 

افزایش توان عضــالت، زمان انجام 
آنها را هم افزایش دهید.

 با شــیوع ویروس کرونا و توقف  گاه و بیگاه فعالیت باشگاه های ورزشی، بسیاری از مراکز ورزشی ویژه 
معلوالن هم تعطیل شده است. خانه نشــینی و دوری از ورزش برای معلوالن جسمی و حرکتی پیامدهای 

بســیاری مثل ضعف عضالنی و حتی در مواردی معلولیت بیشتر به همراه دارد. در این شرایط، 
انجام حرکات ورزشی در خانه راهکاری مناسب و کاربردی برای افزایش توان جسمی، تقویت 

اعتماد به نفس و جلوگیری از تحلیل رفتن عضالت است. »  اکرم سادات صابری« کارشناس 
ارشد آسیب شناسی و حرکات اصالحی و امدادگر ورزشی، راهنمای معلوالن جسمی  ـ 
حرکتی و ضایعه نخاعی می شود تا با انجام ۱0 حرکت ورزشی ساده و بدون نیاز به ابزار 

و تجهیزات خاص، آمادگی جسمانی خود را در این روزهای خانه نشینی حفظ کنند.

حسن حسن زاده
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کافه کتاب

دانشنامه شمیران
آداب و رســوم، گویــش و لهجــه، خوردنی هــا، 
پوشیدنی ها و اماکن تاریخی شمیران به عنوان خرده 
فرهنــگ بارها مــورد مطالعه قرار 
گرفته اســت. دانشنامه شمیران در 
2جلد که از سوی مرکز دایره المعارف 
اســالمی منتشر شــده، بخشی از 
دانشــنامه تهران بزرگ اســت که 
گــردآوری آن از ســال 1۳87 آغاز 
شده. می توان گفت دانشنامه تهران 
نخستین دانشنامه تخصصی درباره 
یکی از شــهرهای ایران اســت که می تواند الگویی برای 
تدوین دانشنامه های مشابه باشد. تدوین دانشنامه تهران 
بزرگ که شمیران، تهران و ری را در برمی گیرد همچنان 
ادامه دارد و اکنون فقط 2جلد دانشنامه شمیران منتشر 
شــده است. کالنشــهری را که امروزه با نام تهران بزرگ 
می خوانیــم، پیش از این ۳حوزه فرهنگی جدا از هم بود: 
شمیران، تهران و ری. این بخش ها در فاصله اندک از هم 
بودند اما فرهنگ ها و تمایزهای بسیاری با هم داشتند. به 
همین دلیل دانشــنامه تهران بزرگ هم ۳بخش مجزا را 
شــامل می شــود. برای گردآوری دانشــنامه شمیران از 
تحقیقات میدانــی با همکاری تیمی 50نفره و تحقیقات 
کتابخانه ای با هزار و ۳00 مقاله و نظارت تهرانشناسانی از 
جمله استاد انوار استفاده شده است. این دانشنامه 2نگاه به 
شمیران دارد. شمیران تاریخی که تا قبل از دوره پهلوی به 
محــدوده ای از شــمیران گفتــه می شــد و االن جزو 
تقسیم بندی شمیران نیســت؛ مانند تهرانپارس، هروی، 
مجیدیه شمالی، حسین آباد و مبارک آباد. دیگری شمیرانی 
که بعد از دوره پهلوی شــکل گرفت و بخش هایی که به 
شــمیران اضافه شد مانند لواسانات و رودبار و قصران. در 
دانشنامه شمیران عالوه بر پرداختن به نام رودها، کوه ها و 
دره ها به آداب و سنن و تاریخچه محله های شمیران نیز 
پرداخته شده. دانشنامه شمیران در 2 جلد 554صفحه ای 

برای عالقه مندان در بازار کتاب موجود است. 

هویتپیشخوانپیشخوان

ردپای مستوفی الممالک در شهرک نیایش
بزرگراه شــهید چمران میان محله شهرک نیایش یا همان اسالم آباد و محله ده ونک فاصله 
انداخته است. اگرچه این بزرگراه درختان سرسبز حاشیه شهرک را از باغ های سرسبز ده ونک 
جدا کرده اما تاریخچه اسالم آباد از اراضی ده ونک جداشدنی نیست. اسالم آباد در گذشته بخشی 
از آبادی قدیمی و کهن ده ونک بود و حتی وجود برخی ســکونتگاه ها و درختان و فضای سبز 
در این محدوده عمری به درازای قدمت این آبادی دارد. پس از ســاخت بزرگراه شهید چمران 
زمین های شــهرک نیایش فعلی از ده ونک جدا شد و این محله در تقسیم بندی های جدید در 
محدوده منطقه 2 شهرداری قرار گرفت. جست وجو در تاریخچه و قدمت درختان سرسبز به جا 
مانده در شهرک نیایش ما را به نام مستوفی الممالک می رساند. این محدوده هم به عنوان بخشی 
از ده ونک سابقه روستایی دارد و اراضی آن در مالکیت مستوفی الممالک یکی از رجال مشهور 
دوره قاجار قرار داشــت. پس از فوت مستوفی الممالک که مالک اصلی اراضی ده ونک بود، این 
اراضی میان ورثه او تقســیم شد. کمی بعد حقوق زارعانه کشاورزان ده ونک که در اراضی این 
محدوده کشت و زرع می کردند به رسمیت شناخته شد و به تدریج با توسعه شهر، محله شهرک 

نیایش هم سر و شکل امروزی خود را پیدا کرد. 

بیست و سومین کنگره 
سراسری شعر دفاع مقدس

بیست و سومین کنگره سراسری شعر 
دفاع مقــدس برگزار می شــود. به گزارش 
روابط عمومــی و امور بین الملل موزه ملی 
انقالب اســالمی و دفاع مقــدس هدف از 
برگزاری این کنگره تبیین مبانی نظری و 
تعیین شاخص ها و معیارهای امروزی شعر 
دفاع مقدس و مقاومت مطابق با تدابیر رهبر 
معظم انقالب، تبیین راهکارهای   ترویج و 
گسترش اشعار دفاع مقدس، تمرکززدایی و 
هویت بخشی به فعالیت شاعران استان ها و 
مناطق کشور، شناسایی و پرورش استعداد 
شعری شــاعران جوان و برجسته عرصه 
شــعر دفاع مقدس، فعالســازی و تقویت 
جریان تولید شعر مقاومت در سراسر کشور 
و تقویت انجمن های ادبی درحوزه شــعر 

دفاع مقدس و مقاومت عنوان شده است. 
این کنگره در سطح استان تهران و در 
قالب 5 بخش با عناوین بخش های عمومی، 
دفاع مقدس و شــعر مقاومــت بین الملل 
مقاومت(،  محور  )کشــورهای  اســالمی 
دفاع مقدس و جنگ نــرم، دفاع مقدس و 
مدافعان ســالمت و دفاع مقدس و کودک 
و نوجوان برگزار می شــود. دکتر مصطفی 
محدثی خراسانی، دبیر علمی جشنواره و 
دکتر محمدمهدی عبداللهی، دبیر اجرایی 
بیست و ســومین کنگره سراسری شعر 

دفاع مقدس هستند. 
عالقه مندان برای شــرکت در کنگره 
سراسری شعر دفاع مقدس می  توانند آثار 
خود را تا ۳0 مهر ماه به دبیرخانه موزه ملی 
انقالب اسالمی و دفاع مقدس ارسال کنند.

جان بخشی هنر 
به درختان بی جان

درختان بی جان منطقه2 با بهره مندی 
از ذوق هنــری هنرمندان، احیا و به المان 

هنری تبدیل شد. 
به گزارش خبرنگار همشــهری محله، 
این المان هنری در بلوار قیصر امین پور و با 
نقش بستن یک مصرع از اشعار این شاعر 

گرفت.  شکل  معاصر 
هــدف از تبدیل تنه 
به  خشــک درختان 
آثار هنری، گسترش 
فرهنگی  بحث هــای 
است  المان  قالب  در 
فرهنگ  تاریــخ،  که 
و هویت شــهر را در 
مردم  بــه  قالب  این 
انتقــال می دهد. این 
آثار هنــری عالوه بر 
زیباسازی شهر شامل 
پیــام فرهنگــی نیز 

هستند که هنرمندان با خلق چنین آثاری 
این پیام ها را به مردم انتقال می دهند. به 
دالیل اجتناب ناپذیر با گذر زمان و با بروز 
آسیب های مختلف، عمر درختان به پایان 
می رسد و خشک می شوند. اما هنرمندان با 
ذوق هنری خود روحی دوباره به کالبد این 
موجــودات بی جان می دمند و آنها را احیا 

می کنند. 

ویترین

راهنما
 تغذیه برای پیشگیری

 از بیماری های تنفسی و کرونا
عملکــرد سیســتم ایمنی بدن نقشــی مهمی در 
پیشگیری از بیماری های تنفسی از جمله بیماری 

کرونا دارد. 
1. کمبود ویتامین هایی مثل C و A در بدن با تضعیف 
سیســتم ایمنی احتمال ابتال به بیماری هــا را افزایش 

می دهد. 
2. مصرف روزانه منابع غذایی حاوی ویتامین C مثل 
مصرف سبزی و ســاالد همراه با غذا، میوه های پرتقال، 
نارنگی، لیموترش و لیموشــیرین، کیوی، انواع کلم، گل 

کلم، شلغم و فلفل سبز را فراموش نکنید. 
۳. برای پیشگیری از ابتال به بیماری و تقویت سیستم 
ایمنی بدن مصــرف روزانه ۳ واحد از گروه ســبزی ها و 

حداقل 2 واحد میوه توصیه شود. 
4. از هویج و کدوحلوایی در غذاهای روزانه اســتفاده 

شود. 
5. از مصرف سوسیس و کالباس و سایر فست فودها و 

غذاهای چرب و سنگین اجتناب شود. 
6. اســتفاده از منابع پروتئین در غــذای روزانه مثل 

حبوبات یا تخم مرغ حائز اهمیت است. 
7. از خــوردن غذاهایی که خوب پخته نشــده )مثل 
تخم مرغ عســلی و نیمــرو، کباب هایی کــه مغز پخت 

نشده اند( خودداری شود. 

بازدید از آبشار زیبای کفترلو
آبشــار زیبــای کفترلو در نزدیکی روســتای کندعلیــا یکی از جاذبه های گردشــگری 
منحصربه فرد و تماشایی شمیران است. اگرچه روستای کندعلیا به دلیل آب و هوای مطبوع 
و تابستان های خنک و دلپذیرش معروف شده و باغ های بی شمار گیالس و آلبالوی آن دلبری 
می کند اما مهم ترین جاذبه گردشگری طبیعی این روستا همان آبشار کفترلو یا کبوترلوست. 
آبشــار کفترلو انتهای یک دره بسیار زیبا و سرسبز و در میان صخره های این منطقه جاری 
است. برای دسترسی به این آبشار زیبا ابتدا باید مسیر 46 کیلومتری تهران تا کندعلیا را طی 
کنید و پس از رسیدن به روستا برای لذت بردن از منظره طبیعی این آبشار بار سفر ببندید. 
برای دسترسی به آبشار از روستای کندعلیا 2مسیر پیش رو شما قرار دارد. مسیر پیاده روی 
6 کیلومتری روســتا تا آبشار یا عبور از میان  باغ های باصفای منطقه و رانندگی در دل جاده 
خاکی پیش رو. مسیر روستا تا آبشار کفترلو یک جاده خاکی باریک است که از میان باغ های 
گیالس و آلبالوی محلی ها می گذرد. این جاده در برخی نقاط پســتی و بلندی هایی دارد که 
شــاید به خودرو شما آســیب وارد کند. با عبور از این مسیر زیبا به آبشار کفترلو می رسید. 
آبشــاری با حدود 10 متر ارتفاع که وجود یک حوضچه کوچک در پای آبشــار به زیبایی آن 
افزوده اســت. آبشــار کفترلو در حصار صخره های زیبای اطراف می درخشد و لذت بازدید از 

روستای کندعلیا را برای گردشگران دوچندان می کند. 

گردشگری

حسن حسن زاده

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توکلی


