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با آیت اهلل »سید عبدالجواد علم الهدی خراسانی« است.
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شــهرداری منطقه ۱۲ موفق به 
کســب رتبه نخســت »جایزه 
مدیریت شــهری اسالمی ـ ایرانی« در 

حوزه معماری شد. 
جایــزه مدیریت شــهری اســالمی ـ 
ایرانــی به همت کمیســیون عمران 
مجلس شــورای اســالمی و مجمع 
جهانی شــهرهای اسالمی با تأکید بر 
آموزه های ســبک زندگی اســالمی ـ 
ایرانی برنامه ریزی  شده است. نخستین 
دوره این رویداد امسال در ۸ کارگروه 
معماری، شهرسازی، میراث فرهنگی، 

هنر و هویت شــهری، گردشگری، دیپلماسی شــهری، توسعه و عمران 
شــهری و محیط زیست برگزار و شهرداری منطقه ۱۲ در حوزه معماری، 
به دلیل مرمت و احیای خانه اردیبهشت که در محله عودالجان قرار دارد، 

موفق به کسب رتبه نخست شد. 

شــهردار منطقه در این باره گفت: 
»ایــن خانه بــا یادگارهایی از دوره  
معماری معاصر در محله عودالجان، 
از ۱۵۰ساله  تاریخی بیش  پیشینه 
دارد. مرمــت این بنا ســال ۱39۸ 
با همکاری بخــش خصوصی آغاز 
شــد و  اکنون در ۲ سطح زیرزمین 
و طبقــه همکف بــا 3۷۰ مترمربع 
مســاحت و حــدود ۴۰۰ مترمربع 
زیربنا در قالب مؤسسه ای فرهنگی و 
هنری به بهره برداری رسیده است.« 
»علی محمــد ســعادتی« کشــف 
ویژگی های خاص معماری در فرایند مرمت بنا، نظیر »کشــف یک حمام 
تاریخی اختصاصی مدفون شده در طبقه زیرین«، »کشف حوض قدیمی 
از جنس ســاروج در ســطوح زیرین حیاط« و »کشــف یک چهارطاقی، 
ارتباط دهنده بنا با ابنیه همجوار« را از دستاوردهای مهم این اقدام دانست. 

تیتر یک

موفقیت شهرداری منطقه 12 در احیای بافت های تاریخی

ضدعفونی روزانه بوستان های منطقه 11 
عملیات ضدعفونی و پاکسازی بوســتان ها و اماکن عمومی در منطقه 11 به طور روزانه و 

برای پیشگیری و قطع زنجیره بیماری »کووید  ـ 19 « انجام می شود. 
شهردار منطقه 11 با اعالم این خبر می گوید: »برای پیشگیری از شیوع دوباره بیماری کرونا 
و برای حفظ ســالمت شهروندان، تمام وسایل بازی کودکان، ست های ورزشی، نمازخانه ها و 
سرویس های بهداشتی، المان های شــهری، مانند نیمکت ها، سطل های زباله و....، موجود در 

پارک ها و بوستان های منطقه روزانه و با جدیت ضدعفونی می شود.«
به گفته »نصرالهز آبادیان«، تمامی المان هــا و مبلمان پارک ها با مواد ضدعفونی کننده از 
جملــه آب ژاول یا هیپوکلریت ســدیم که برای گندزدایی و ضدعفونــی کردن کاربرد دارد، 
به صورت محلول با آب و اســتفاده از سمپاش های دستی به صورت یک نوبت در روز در حال 

انجام است.

واگذاری دوباره مجموعه های ورزشی به محله ها
نایب رئیس کمیســیون عمران و حمل ونقل شورای 
اسالمی شــهر تهران از واگذاری بخشی از مجموعه های 

ورزشی به مناطق و محله ها خبر داد. 
حجت االســالم »سید محمد آقامیری« با بیان اینکه 
برخی از مجموعه های ورزشــی به سازمان ورزش واگذار 
شده و امکان اســتفاده شهروندان از امکانات آنها منوط 
به پرداخت شهریه به پیمانکاران است، افزود: »بسیاری 
از شــهروندان از این موضوع گالیه  دارند؛ معضلی که در 
همه مناطق مشاهده می شود و محدود به بخش خاصی 
از پایتخت نیست.« وی ادامه داد: »در نظر داریم تعدادی از ورزشگاه ها را از سازمان ورزش جدا 

کنیم و بهره برداری از آنها را دراختیار محله ها قرار دهیم.«

چهره
 بازیگر و گوینده پیشکسوت 

رادیو و تلویزیون: 
برای داشتن شهری زیبا 

از خودمان شروع کنیم

یادداشت

ک  جای خالی نام ی
عالم مردمی در محله قیام 

زینت بخش  شــهدا  اســامی  سال هاست 
کوچه و خیابان های شــهرمان است و بنابر 
اهمیــت موضــوع، کمیته نامگــذاری معابر 
در شــهرداری های مناطق و کمیسیونی در 
شورای اسالمی شــهر تهران راه اندازی شده 
تــا برای نامگذاری معابر بــدون نام یا تغییر 

اسم برخی از آنها اقدام کنند. 
چندی است اعضای این کمیته نامگذاری 
میدان هــا و خیابان هــای پایتخــت به نام 
مشــاهیر، ورزشــکاران و هنرمنــدان را هم 
در زمــره فعالیت های خود قــرار داده اند و 
به عنــوان نمونه، خیابان »ج« در منطقه یک 
به جمشــید مشــایخی و خیابان فالمک در 
منطقه 2 به استاد محمدرضا شجریان تغییر 

نام یافت. 
نامگذاری خیابانی در تهران به نام شهید 
»محســن فخری زاده«، دانشــمند هسته ای 
کشورمان، نیز از فعالیت هایی بود که مطابق 
ســال های گذشــته برای زنده ماندن یاد و 
خاطره شــهدایی انجام شد که پس از دوران 
دفاع مقدس منشــأ خیر و برکت زیادی برای 

کشورمان بوده اند. 
اکنون الزم اســت اقدام هایی نیز از سوی 
این کمیســیون و مناطق بــرای نامگذاری 
خیابان هــا به یاد مراجع، مبارزان سیاســی 
و عالمان برجســته کشــورمان در پایتخت 
انجام شــود. گرچه چنین کاری سابقه دارد 
و معابری همچون آیت اهلل شــهید مطهری، 
عالمــه جعفری و... در مناطــق پالک کوبی 
شــده اند، ولی اجرای چنین طرحی نیازمند 
دقــت بیشــتری اســت؛ به خصــوص آنکه 
منطقــه 12 به دلیل بافت تاریخی و مذهبی، 
محل سکونت مراجع یا محلی برای مبارزات 
آنهــا در دوران پیــش از انقــالب بــوده و 
اکنــون دفاتر آنها در ایــن منطقه به اهالی 
آیت اهلل  نمونه،  به عنــوان  خدمات می دهند. 
ســید عبدالجواد علم الهدی خراسانی، بیش 
از نیم قــرن در محله قیام بــه فعالیت های 
مذهبی مشــغول بوده و ســال گذشــته به 
دیدار حق شــتافت. ایشان در دوران حیات، 
با فعالیت های خیرخواهانه به حل مشکالت 
افــراد بی بضاعت و بی سرپرســت پرداخت و 
طــالب زیادی پرورش داد و بارها از ســوی 

ساواک زندانی شده بود. 
 بر این اســاس، بجاســت که تمهیداتی 
برای نامگذاری خیابانی در محله قیام به نام 
ایشان اندیشیده شود تا ضمن احترام به این 
عالــم مجاهد، جوانان و آیندگان با زندگی و 
فعالیت های ایشان آشــنا شوند. به هرحال، 
نامگــذاری معابر حکم شناســنامه شــهرها 
و محله هــا را دارند و همه کشــورهای دنیا 
به عنــوان یک کار فرهنگــی، به آن اهمیتی 
ویژه می دهند. شاید این قبیل کارها، از نظر 
برخــی، موضوعی شــکلی و ظاهری به نظر 
برسد، اما همین اسامی نشان دهنده فرهنگ، 
آداب و رســوم و اعتقادات جامعه ماســت و 
با شــنیدن و تکرار این اســامی، به خصوص 
اشخاصی که نام آنها روی تابلوها حک شده، 
مفاهیم و ارزش ها در ذهن رهگذران مرور و 

نهادینه می شود.

قهرمان مسابقات گل کوچیک منطقه 7 مشخص شد
مدیر اداره ورزش و ســالمت شهرداری منطقه 7 از 
برگزاری مسابقات گل کوچیک در محله های منطقه خبر 
داد. »محمد حیــدری« گفت: »همزمان با هفته تهران 
و تحقق شعار »تهران؛ شهر دوســتدار فعالیت بدنی «، 
مســابقات گل کوچک محله ها با شــرکت 28 تیم در 2 
رده ســنی زیر 12سال و رده ســنی 12  تا 15 سال در 
فضای باز زمین مجموعه ورزشی شهدای قصر با رعایت 

پروتکل های بهداشتی برگزار شد.«
او افزود: »در رده سنی زیر 12 سال تیم های شهدای 
نظام آباد، یاران قصر، مجموعه ورزشــی ساعی و در رده سنی 12 تا 15 سال تیم یاران قصر، 

ارامنه و قرمزپوشان توانستند بر سکوی اول تا سوم این دوره از رقابت ها بایستند.«

بازیگر و گوینده پیشکسوت رادیو و 
تلویزیون با درخواست از شهروندان 
بــرای مشــارکت در پاکیزگــی محله ها 
می گوید: »کارگرهای شهرداری چند نوبت 
جوی ها و خیابان ها را نظافت می کنند، اما 
باز هم شاهد کثیف شدن معابر وفضاهای 
شهری هستیم. واقعیت این است که خود 
ما، به عنوان شــهروند، ایــن آلودگی را به 
وجود می آوریم و باید برای داشتن شهری 
زیبا و زندگی سالم، تمرین رفتار صحیح را 

از خودمان شروع کنیم.«
»منوچهــر آذری« ادامــه می دهــد: »به 
جرئت می توان گفــت بخش عمده ای 
از مشــکالت شــهری را که این 
روزهــا درگیــرش هســتیم، 
حاصل عملکرد خودمان است. 
از حمل ونقل  مــن شــخصاً 
عمومی اســتفاده می کنم، 
اما تا چشــم کار می کند 
در  تک سرنشین  خودرو 

خیابان ها می بینم.«
او که دوران کودکی اش را در 
به  محله سرچشمه گذرانده، 
تفاوت دیروز و امروز محله ها 
هم اشــاره و عنوان می کند: 
»محــل تفریح ما اللــه زار و 
ســینماها و تئاترهایــش بود. 
تهــران آن زمان زیبا و باصفاتر 
بود و اهالی و همسایه ها از حال 

یکدیگر باخبر بودند.« 

ابوذر چهل امیرانی
خبرنگار

آغاز ثبت نام دوره های آموزشی پاییز 1۴00 در فرهنگسرای خانواده 
ثبت نام دوره های آموزشی فرهنگســرای خانواده در فصل پاییز 1400 
به صورت حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی و غیرحضوری آغاز شده 
است. با توجه به شرایط ویژه شیوع ویروس کرونا، امکان ثبت نام فراگیران در 
دوره های آموزشی این فرهنگسرا، در رشته های قرآن و حدیث، مهارت های 
اجتماعی، ادبیات، هنرهای صناعی و ســنتی، هنرهای تجسمی، هنرهای 
نمایشــی، هنرهای موســیقیایی، نجوم، رایانه، زبان های خارجی، ورزش، 

آفرینش های خانگی، بازیگری و... برای شهروندان فراهم است. 
بــرای اطالع از دوره هــای در حال برگــزاری و ثبت نــام کالس هایی 
 که به صــورت مجازی برگــزار می شــود، می توانید به نشــانی اینترنتی

 http://edu. farhangihonari.ir / Home / NewHome 
مراجعه و برای کســب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ٨٨٧١٢٨٣٩ و 

0922027۶1۶7)شماره واتس اپ( تماس بگیرید. 

بهره برداری از 10 پروژه شهری تا پایان مهرماه 
10 پــروژه در حوزه هــای مختلف عمرانی، ترافیکــی و خدمات 
شهری در نواحی ســه گانه با اعتبار ۳۳0 میلیارد ریال تا آخر مهرماه 

به بهره برداری می رسد. 
شــهردار منطقه 10 با اعالم این خبر افــزود: »بهره برداری از 10 
پروژه جدید اعم از توسعه عرصه عمومی و تقویت فضای کالبدی شهر، 
اجرای طرح مدیریت و جمع آوری آب های ســطحی، مناسب سازی و 
تجهیز فضاهای شــهری، بوســتان ها و معابر، احداث و مناسب سازی 
ســرویس های بهداشتی برای تسهیل در   تردد افراد دارای معلولیت و 
سالمندان در نواحی سه گانه از جمله پروژه های آماده بهره برداری است 
تا به زیباســازی، افزایش توسعه سرانه فضای سبز، رفع نقاط بی دفاع 
شهری، ارتقای کیفیت معابر، بهسازی فضاهای عمومی و حس نشاط 
در شــهر کمک کند.«  »مجید رباطی « در ادامه با اشــاره به اجرای عملیات پیاده رو سازی برای 
کیفیت معابر ادامه داد: »بهســازی محیطی و ارتقای فضاهای ســبز شهری و بصری در بزرگراه 
یادگارامام)ره(، مقابل وزارت میراث فرهنگی، و ارتقای کیفیت معابر، پیاده روها و مناسب ســازی 
آنها و مدیریت آب های ســطحی در خیابان قزویــن، تقویت عرصه عمومی، بازپیرایی محیطی و 
منظر معبر و پیاده رو خیابان شهید بابایی )گلبن جنوبی( از دیگر پروژه های خردمقیاس است که 
برای بهســازی و زیبا سازی چهره شهری در منطقه 10 اجرا شده است.« او در بخشی از سخنان 
خود از ارتقای کیفیت زیرساختی معابر منطقه، ایمن سازی، ارتقای سطح کیفی پروژه های شهر و 
رعایت الزامات محیط زیستی، افزایش ایمنی سامانه های حمل ونقل عمومی اتوبوس فیدر، بی.آر.تی 
و تاکسی خبر داد و اضافه کرد: » نصب مبلمان شهری و تجهیزات ویژه پارک ها در معابر، ارتقای 
کالبدی پیاده روها و بوستان ها، ساماندهی سیما و منظر شهری، پیرایش جداره های شهری، اجرای 
طرح آب خام و آبیاری تحت فشار هم در خیابان های آزادی، خوش، محبوب مجاز، قصرالدشت، امام 
خمینی)ره( و شهید رنجبر اجرا شده است.«در همین حال، معاون حمل ونقل و ترافیک منطقه 10 
از اقدامات زیرساختی در معابر و ارتقای سطح ایمنی سامانه های حمل ونقل عمومی در این منطقه 
با اعتبار 70 میلیارد ریال خبر داد.  »عباس عزیزیان« تأکید کرد: » صنعت حمل ونقل از مهم ترین 
شــاخصه های دستیابی به اقتصاد کارآمد و توسعه پایدار است که بر توجه بیش از پیش به حوزه 

حمل ونقل و تمرکز بر بهبود زیرساخت ها تکیه دارد.«
عزیزیان در ادامه با اشــاره به اقدامات صورت گرفته برای افزایش ایمنی سامانه های حمل ونقل 
عمومی افزود: »مدیریت، کنترل و توســعه زیرســاخت سامانه های حمل ونقل عمومی غیرریلی، 
عملیات بهسازی سرپناه، رفع خاموشی، نصب راهبند، نرده و... در معابر منطقه با هدف بهره وری و 

بهبود عملکرد سامانه اتوبوسرانی صورت پذیرفت.«

میز خبر

  2۵
تیم از محله های پامنار، 

امامزاده یحیی)ع( و سیروس در لیگ 
داژبال بانوان شرکت کردند. تیم ها 
به صورت تک حذفی با یکدیگر به 

رقابت پرداختند و تیم های راه یافته 
به مرحله نهایی به مصاف هم خواهند 

رفت. 

6600
میلیارد تومان اعتبار برای اجرای 
عملیات عمرانی هدایت آب های 

سطحی و ایجاد 16 کانال منهول در 
خیابان های آزادی، نواب، فیروز آبادی 

و کمیل منطقه 10 اختصاص داده 
شد. 

1۴0
متر لکه گیری آسفالت در خیابان 

سبالن شمالی، کوچه چشمی، 
برای افزایش رفاه شهروندان و 

مناسب سازی محیط شهری انجام شد. 

برگزاری جشنواره کودک و 
شور زندگی در پارک ترافیک

شــهردار منطقه 7 از جشــنواره کودک و شور 
زندگی همزمــان با هفته ملی کــودک در پارک 
آمــوزش ترافیک منطقــه با حضور کــودکان و 

خانواده های آنان خبر داد. 
»ســمیه حاجوی« گفت: »با توجه به در خانه 
ماندن طوالنی بچه ها به دلیل شیوع ویروس کرونا و 
لزوم فراهم ساختن تفریح سالم برای آنها، همزمان 
با هفته ملی کودک، پارک ترافیک منطقه 7 واقع 
در بوستان آزادگان میزبان کودکان و دانش آموزان 
دوره ابتدایی بود که برای شــرکت در ویژه برنامه 
هفته ملی کودک همراه با همسن و ساالن خود با 
شعار »حال خوش کودک، رنگ خوش زندگی« در 

این منطقه دور هم جمع شدند.« 
او با بیان اینکه برای ساخت آینده ای بهتر باید 
مســیر توانمندســازی کودکان مهیا باشد، گفت: 
»برگزاری جشــن کودک در منطقــه 7 در قالب 
عروســک گردانی، خیمه شب بازی، شاهنامه خوانی 
و مســابقات متنوع تفریحی و فرهنگی به همراه 
ایستگاه های ویژه کودکان با موضوعات مختلف از 
جملــه کودک و هنر، کودک و باغبانی در طبیعت 
سبز، آشنایی کودکان با اماکن گردشگری تهران، 
کــودک و قصه های مادربزرگ و کــودک و بازی 

برگزار شد.« 
او هــدف از برگزاری ویژه برنامه های روز جهانی 
کودک را فرهنگسازی اجتماعی، پاسخ به خواسته ها 
و حقوق کودکان امروز و ارتقای رشــد مهارت های 

حرکتی و رشد جسمانی آنها عنوان کرد.
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حسنی

چهره

از اول تا آخر بازار حضرتی پر بود از مغازه چاقوســازی. اصاًل اینجا به بازار 
چاقوســازها معروف بود. با وجود این، خیلی از قصاب های شهر و مردم عادی 
برای ســفارش چاقو نزد اوستا »اکبر زرکش« می رفتند. اخالق خوش او مثل 
چاقوهای تیز و خوش نقشش، دل مشتری ها را می برد و خیلی ها جلو مغازه اش 
صف می بستند و حتی برای گرفتن سفارش خود چند روزی صبر می کردند. 
الحق که برای ســاخت چاقوها هم زحمت فراوان می کشید. فنرهای کج شده 
ماشــین ها را از اوراقی های اطراف میدان شــوش می خرید و کشان کشان به 
مغازه اش می آورد. کوره مغازه را با هیزم روشن می کرد و آنقدر نفس به نفس 
آن می داد تا بتواند آهن ها را ذوب و برای ساخت چاقو آماده کند. بنا به اندازه 
چاقویی که مشــتری ســفارش داده بود، گداخته های آهن را از کوره بیرون 

می آورد و حالت می داد. تنهایی کار کردن برایش سخت 
بود و هر کسی هم نمی توانست در این حرفه دوام بیاورد. 
این طور بود که از پســرش اصغر خواست کمک حالش 
شــود. اصغر با اینکه دوست داشــت کارهای دیگری را 
تجربه کند، دل پدر را نشکست و همراهش شد. با پتک 
روی گداخته ها می زد و بعد از تیز کردن آهن با سوهان، 
که برای خودش دردســرهای زیادی داشــت، ســراغ 
ابزارهای ساده ای که داشتند می رفت و دسته چوبی برای 

چاقوها می ساخت. 

چاقو دست هر کسی نمی دادیم  
اصغر می دانســت که پدرش هر چاقویی را دســت 
مشتری نمی دهد. اگر چاقو به خوبی صیقل داده نمی شد 
و خوش دست و خوش نگار نبود، داخل کوره می انداختش 

و دوباره ذوبش می کرد. در این مواقع اصغر کالفه می شد و همه زحمت هایشان 
را بر باد رفته می دید، اما حاج اکبر اعتقاد داشت اسمشان روی چاقو حک شده 
و آن چاقو در حکم امضای کارشان است. اگر کار خوب از آب در نیامده باشد، 
آبروی حرفه ای شان می رود و از همه مهم تر مشتری دل آزرده می شود. زرکش 
می گوید: »آن زمان چاقو سازی کار خیلی سختی بود. برای ساخت چاقو وقت 

زیادی می گذاشتیم تا اسممان در بازار بد در نرود.«
حاج اصغر به مرام دیگر پدرش در این حرفه اشاره می کند؛ برای او فروش 
چاقو به هر کسی درســت نبود و باید چاقو را دست اهلش می داد. می گوید: 
»قدیم ها داشــتن چاقو و بستن آن سر شــال کمر رواج داشت، ولی این طور 
نبود که پدرم به هر کسی چاقو بفروشد. از نحوه حرف زدن و پوشش مشتری 
می فهمید که می خواهد با چاقو چه کاری انجام بدهد. اگر قصاب بود، چاقوی 

تیز دســت او می داد تا حیوان زبان بسته زیر دست او زجرکش نشود و قصاب 
به راحتــی آن را ذبح کند. اگر مشــتری خانه دار به مغــازه می آمد، کاردهای 
میوه خوری و ظریف به او می فروخت، اما اگر احســاس می کرد مشتری هدف 

دیگری دارد، او را دست به سر می کرد.«

 خاموشی کوخه 100ساکه
چیزی که خریداران و رهگذران بازار را در نگاه اول مجذوب و برای دقایقی 
هم که شده مقابل مغازه زرکش میخکوب می کند، کوره کوچک وسط دکان 
اســت. زرکش می گوید: »یادم هست وسط دکان زیرزمینی داشتیم که کوره 
هــم همانجا بود. چند پله پایین تر بود  و آنجا چاقو درســت می کردیم. پدرم 
آن را خــراب کرد و این کوره را ســاخت. بیش از 100 
ســال است که این مغازه برای چاقوســازی راه افتاده و 
همین کوره نزدیک به ۶5سال عمر دارد.« سپس یادی 
از گذشــته ها می کند که پدرش با هیزم کوره را روشن 
می کرد و باید چنان حرارتی بــه آن می داد که آهن را 
گداخته کند. بعدها که لوله کشــی گاز به بازار حضرتی 
آمد، کوره مغازه هم با گاز روشــن و تولید چاقو هم زیاد 
شد. زرکش می گوید: »از یک فنر ماشین 10 تا 20 قبضه 

چاقو می ساختیم که بستگی به اندازه چاقو داشت.«
 ســکوت به یکباره بر فضای مغازه حاکم می شــود. 
زرکش آه بلندی می کشد و چشمانش به چاقوهای داخل 
ویترین سر می خورد. از وضع فعلی کارش می پرسیم که 
می گوید: »حدود 10 ســال پیش که چاقوهای برزیلی 
و چینی به بــازار آمد، کار ما هم از رونق افتاد. خیلی از 
چاقوسازها بساطشان را جمع کردند و از این بازار رفتند. عده ای مثل پدر من 
فوت کردند و بعضی ها مغازه هایشان را اجاره دادند و با کرایه ای که می گیرند، 
روزگارشان را سپری می کنند. برخی ها هم سراغ فروش کفش و لباس رفتند 
و 2 ـ ۳ نفر هم مثل من صبح تا شب در مغازه می نشینند تا امورشان بگذرد. 
شاید در طول روز یک قبضه چاقو هم نفروشیم، ولی چه کار کنیم. خواسته و 
ناخواسته دل به بازار بسته ایم و اینجا برایمان یادآور خاطره های زیادی است.«
اگرچه چاقوهای وارداتی، چاقوســازهای وطنی را نقره  داغ کرده اند، اما در 
بســاط آنها هم می توان از این چاقوها پیدا کرد. زرکش می گوید: »چه کنیم؟ 
وقتی مشتری ســراغ این چاقوها را می گیرد، ناچاریم خودمان هم بفروشیم. 
بیشتر مشتری های ثابت ما هم از دنیا رفته یا از کار افتاده شده اند. جوان ها هم 

دنبال چاقوهای استیل می روند.«

  حســاب تعداد کسانی را که از صبح به بازار حضرتی قدم 
گذاشــته اند، دارد. پشت ویترین ایســتاده و کالفگی را به 
خوبی می توان در چهره اش دید؛ نــه حوصله رفتن به خانه 
دارد، نه ماندن در بازار. روزگاری از صبح تا غروب ســرش 
پایین بود و پتک ســنگین را روی آهن های گداخته می زد تا 
پدرش آنها را صیقل دهد و چاقو بسازد، اما حاال بیشتر شبیه 
اطالعتچی بازار شده؛ به مشــتری ها نشانی می دهد از کدام 
طرف به ســمت مغازه ای بروند کــه دنبالش می گردند. حاج 
»اصغر زرکش« چاقوسازی که نزدیک به نیم قرن کنار پدرش 
حاج »اکبر« در این حرفه مشــغول بوده و مقابل کوره عرق 
ریخته، لباس پلوخوری به تن دارد و ماه هاســت لباس های 
سیاه کارش را گوشه ای از دکان کوچکش آویزان کرده است. 
وقتی یک ســال پیش شمع وجود پدرش خاموش شد، دیگر 
کوره مغازه هم روشن نشد و چاقوهای خوش ساخت آنها به 

یکباره غالف شدند. 

ابوذرچهلامیرانی

دیدار با آخرین نسل چاقوسازان 
بازار حضرتی

چاقوهایمان 
را غالف کردیم

قدیم ها داشتن چاقو و بستن 
آن سر شال کمر رواج 

داشت، ولی این طور نبود 
که پدرم به هر کسی چاقو 

بفروشد؛ از نحوه حرف زدن 
و پوشش مشتری می فهمید 

که می خواهد با چاقو 
چه کاری انجام بدهد

بهوقتاذانمغازهاشرامیبست
»حاج اکبر حدود یک ســال پیش به رحمت خدا رفت. از پســرش 
شنیده ام که حرفه چاقوسازی را در 7سالگی نزد دایی و پسردایی هایش 
یــاد گرفت و تــا آخر عمر در این شــغل ماند.« این 
جمالت را »یوســف کاظم زاده« بــر زبان می آورد 
که کنار مغازه زرکش به فروش کفش مشــغول 
است. می گوید: »20ســال پیش که به این بازار 
آمدیم، با حاج اکبر آشنا شدیم. در این مدت با او 
زندگی کردیم و درس های زیادی در کاسبی از او یاد 
گرفتیم. یکی از خصلت های او تعطیل کردن مغازه اش به وقت اذان بود 
و برای خواندن نماز اول وقت و جماعت به مسجد رامشه ای ها می رفت.«

ریشسفیدبازاربود
»رضا امیری« که از سال 1۳84 با حاج اکبر زرکش و فرزندش آشنا 
شــده، می گوید: »او به معنای واقعی کاســب خداشناسی بود. ضررش 
به کســی نرســید، کار خلــق اهلل را راه می انداخت، 
دســت به خیر و ریش ســفید بازار بود و هیچ وقت 
ندیدیم صدا و اعتراض مشــتری از مغازه اش بلند 
شود.« اوبا اظهار تأســف از رکود کار چاقوسازها 
می گوید: »چاقوســازی از صنایع کهن و تاریخی 
کشورمان است و چنین مشاغلی باید حمایت دولتی 
شوند. نباید به بهانه اینکه مردم از این شغل ها فاصله گرفته اند و سفارش 
چاقوسازها کم شده، اجازه دهیم این حرفه به فراموشی سپرده شود.« 

تکرارنخواهدشد
هر پتک و چکشــی که حاج اکبر می زد، هم خــدا را لحاظ می کرد و 
هم بنده خدا را. به گفته یکی از دوســتانم، از این پس چهره حاج اکبر را 
فقط باید در فیلم ها پیدا کنیم و این افراد تکرار نخواهند 
شد.« »مسعود کاظم زاده« کاسب بازار حضرتی ادامه 
می دهد: »خیلی مواقع بساط خودمان را جلو مغازه 
حاج اکبر پهن می کردیــم و حتی تعدادی کفش، 
برای نمونه، روی نردبانی که داشــت، قرار می دادیم. 
هیچ وقت به ما اعتراض نکرد و همیشــه می گفت خدا 
روزی دهنده است. به عقیده من صورت و سیرت آدم ها نشان دهنده عمل 
خوبشان است و همیشه با دیدن چهره این کاسب بازار، آرامش می گرفتم.«
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این کار را نمی دهــد: هزینه های درمان که مثل 
هر خدمات و کاالی دیگری هر روز هم بیشــتر 
می شود. تمرکز طرح خانواده یار روی خانواده هایی 
اســت که شــرایط مالــی شــکننده تری دارند. 
»الهه سادات بدری«، رئیس اداره بانوان منطقه 7، 

می گوید: »طرح خانوده یار برای کاهش 
آسیب های اجتماعی در تهران و تحکیم 
بنیان خانواده در مناطق مختلف این 
شهر اجرا شده است. در این 
طرح خدمات مشاوره ای 
خانواده ها  به  رایگان 
می شــود.«  ارائه 
می گویــد  او 
یکــی،2  در 
اخیر  ســال 

به دلیــل کرونا افراد 
عزیزانشــان  زیادی 
داده اند.  دست  از  را 
از طــرف دیگر، به 
دلیــل مشــکالت 
از  یا  و  خانه نشینی 
کار،  دادن  دســت 
روانــی  فشــارهای 
زیادی به افــراد وارد 
شده است. از همین رو 
است که این 

طرح اجرا شــده تا خانواده هایی که شرایط مالی 
مناسب ندارند، بتوانند از مشاور کمک بگیرند. 

آباد اتاق مشاوخه در محله نظام 
بدری توضیح می دهد که بر اساس نیازسنجی 
انجام شــده در منطقه، اتاق مشاوره در 
خیابان مدنی و در سرای محله نظام آباد 
در نظر گرفته شد. در این اتاق، خدمات 
مشاوره به اهالی منطقه 7 ارائه خواهد 
شــد و شهروندان می توانند از شنبه تا 
چهارشنبه از ساعت 9 تا یک بعدازظهر 
به این محل مراجعه کنند یا به صورت 
تلفنی به مدت یک ســاعت مشــاوره 
دریافت کننــد. بدری دربــاره اینکه 
چطور تصمیم به اجــرای این طرح و 
ارائه مشاوره تخصصی گرفته شد، می گوید: »سال 
گذشته طرحی به اســم به روزرسانی سامانه زنان 
سرپرست خانوار را اجرا کردیم. بر اساس مصاحبه 
تلفنی که مددکار ما با این خانم ها انجام داد، متوجه 
شدیم بسیاری از آنها نیاز به مشاوره دارند، اما توان 
پرداخت هزینه مشاوره را ندارند. می توانستیم آنها 
را به یک مرکز مشاوره در منطقه 5 معرفی کنیم 
تا خدمات مشــاوره ای رایگان بگیرند، اما در این 
صورت هم مشــکل دوری مسافت پیش می آمد. 
بنابراین، تصمیم گرفته شــد کــه در هر منطقه 
یک اتاق مشــاوره وجود داشته باشد تا خانم های 
سرپرســت خانوار یا دارای مشکالت خانوادگی یا 
اصواًل هرکســی که به این مشاوره ها نیاز داشت، 
بتوانــد از این اتاق کمک بگیــرد، ولی می توانیم 
بگوییم اولویت در این طرح با سرپرست خانوار و 

خانواده های کم برخوردار است.« 

الهه سادات بدری
رئیس اداره بانوان

رئیس اداره بانوان منطقه 7 می گوید مشاوره 
روانپزشکی رایگان با هدف کاهش آسیب های 
اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده اجرا می شود

عبور از بحران با عبور از بحران با 
خانواده یار

شقایقعرفینژاد

  همه ما گاه الزم داریم با کســی درباره آنچه برایمان پیش آمده، صحبت کنیم. دوست 
داریم گوش شنو ایی پیدا کنیم برای بر زبان آوردن دردهایمان. همه ما به راهنما نیاز داریم. 
دلمان می خواهد کسی باشــد که بگوید چه کنیم. اما گاه، در بهترین حالت، نتیجه این 
مصاحبت فقط سبک شدن بار عصبی است و در مواردی هم نصایحی می شنویم که حالمان 
را بدتر می کند. خیلی هایمان هم ترجیح می دهیم اصاًل حرف نزنیم تا نه قضاوت شویم و 
نه کســی از زندگی مان سر در بیاورد. راه درست اما در بسیاری از موارد، کمک گرفتن از 
متخصص است. هرچند هزینه این کار سنگین است و همین باعث می شود بسیاری یا به 
دنبال مشاوره نباشند یا بعد از چند مراجعه، جلسات را ادامه ندهند. طرح خانواده یار در 

شهرداری منطقه 7 طرحی است برای از میان برداشتن این مشکل. 

 این که گفته می شود همه به روان شناس و مشاور نیاز دارند، 
درست است؟ 

من نمی توانم بگویم صددرصد درســت است یا غلط، ولی می توانم 

بگویم امروزه با توجه به مشکالت اجتماعی و اقتصادی و آسیب هایی که 

در خانواده ها وجود دارد، افراد زیادی باید با روان شناس در ارتباط باشند. 

مسئله دیگر این است که بعضی از نوجوانان و جوانان در خانه یک مادر 

یا پدر یا خواهر و برادر همدل دارند. این افراد از نظر روان شناسی کمتر 
در معرض آسیب ها قرار می گیرند. 

 کرونا هم، طبق تحقیقات انجام شده، عامل مهمی  در ایجاد 
اختالالت روانی و مشکالت خانوادگی است. 

بله. همین طور اســت. کرونا از یک طرف باعث شــد مراجعه به 

روان شــناس برای کمک گرفتن بیشتر شود. از طرف دیگر، همزمان 

باعث شــد به دلیل فشارهای اقتصادی خیلی از کسانی هم که قصد 

مراجعه به روان شــناس داشــتند، این کار را نکنند. طرح 

خانواده یــار برای کمک به همین افراد راه اندازی شــد تا 

افراد در محل هایی که تعریف شده، به طور رایگان مشاوره 
دریافت کنند. 

 فکر می کنید اگر مانع هزینه های باال برداشته شود، 

خانواده هایی با توان مالی ضعیف، که تصور عمومی  بر این 

است به بهداشت روانی اهمیت نمی دهند، به روان شناس 
مراجعه کنند؟ 

در طرح خانواده یار تمام اعضای خانواده مدنظر هستند. 

بنابرایــن، اگر پــدر و مادری بــا ذهنیت قدیم، فکــر کنند مراجعه 

به روان شــناس معنای خوبی ندارد، فرزندان خانواده که دانشــجو یا 

شــاغل هســتند و در جامعه زندگی می کنند، می دانند که رفتن نزد 

روان شــناس، دلیل بر مســئله خاصی نیست. چه بســا این فرزندان 

خودشــان به ما مراجعه کنند یا پدر و مادر را هم تشویق به مراجعه 

کنند. بر این اساس، بسیار امیدوارم که با این طرح و با برداشته 
شدن هزینه، افراد زیادی به ما مراجعه کنند. 

 کودکان در طرح خانواده یار چه جایگاهی دارند؟ 

در بعضی از مناطق که مشاور تخصص مشاوره کودک هم دارد، با 

کودکان هم در ارتباط اســت. کسانی که در حوزه خانواده و نوجوان 

و کودک کار کرده انــد، می توانند در این طرح هم به کودکان کمک 

کنند. ولی در بعضی از مناطق، مشــاور جداگانه برای کودکان وجود 

دارد. ضمن اینکه من معتقدم بیشــتر مشکالت کودکان مربوط به 

خودشان نیست. از خانواده ها نشــئت می گیرد. کودکی که مشکل 

خــواب دارد، ناخن می جــود یا ترس هــای بیمارگونه و 

کم رویــی دارد، جدا از مســائل ژنتیــک، در خانواده ای 

زندگی می کند که پدر و مادر دچار مشکالت روانشناختی 

هســتند. بنابراین، اول باید مشکالت خانواده ها حل شود. 

ولی کودکانی که بیش فعال هستند یا مشکل یادگیری یا 
تمرکز دارند، مشاوره می گیرند. 

 به نظرتان چه عواملی باعث می شود این طرح بهتر 
پیش برود؟ 

اول از همه ما مشــاورها باید خوب کار کنیم و احساس 

مسئولیت داشته باشیم و بتوانیم خدمات مناسب و مطلوب 

به شــهروندان ارائه دهیم تا بــه این طرح و مراجعه به روان شــناس 

خوشبین شوند و به دیگران هم پیشنهاد بدهند. بعد هم باید تبلیغات 

خوبی برای آن انجام شــود تا عده بیشــتری از اجرای طرح خانواده یار 

مطلع شوند. همراهی مسئوالن شهرداری هم عامل مهم دیگری است 

که باعث می شود طرح ادامه دار شود و در میانه راه رها نشود. 

گفت وگو با روان شناسی که در طرح خانواده یار مشاوره می دهد

اینطرحبایدادامهدارباشد
شقایقعرفینژاد

  »آمنه آقاییان« مشاوری است که در سرای محله نظام آباد به 

شهروندان منطقه 7 برای حل مشکالت و آرامش روانشان کمک 

می کند. او پیش از این در »شــهربانو« خیابان دماوند در همین 

زمینه با شهرداری همکاری داشته و حاال هم در این طرح حضور 

دارد. آقاییان روان شناس بالینی و دانش آموخته دانشگاه عالمه 

طباطبایی است و 15 سال است که در این زمینه کار می کند. با 

او درباره این طرح صحبت کردیم. 

آمنه آقاییان
مشاور و روانشناس

»روزانه 
تماس هایی مبنی بر معرفی 

روان شناس یا مشاور خانواده که 
حق الزحمه کمتری دریافت می کند، با اداره 
بانوان گرفته می شود. ما هم این اتاق را به 

آنها معرفی می کنیم. ضمن اینکه خانم هایی هم 
هستند که از سال های پیش با اداره بانوان در 
ارتباط بوده اند و خدمات مشاوره می گرفته اند و 

حاال هم با مشاور ما در این اتاق مشاوره در تماس 
هستند.« برای آشنایی بیشتر خانوده ها هم 
پوستر این طرح در محله های مختلف منطقه 

نصب شده و شماره تلفن در اختیار 
مخاطبان قرار گرفته است. 

سالیان گذشته رجوع به روان شناس و روانپزشک 
و مشــاور مرسوم نبود. کمتر کسی بود که به درمان 
روانش اهمیت دهد یا اصــواًل بداند که می تواند آن 
را درمان کند. حاال اما دیدگاه ها تغییر کرده اســت. 
می دانیم که باید برای مشکالت روانمان به متخصص 
مراجعه کنیم، اما خیلی وقت ها یک مانع بزرگ اجازه 
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محیط زیست هاشور

»انجمن معتــادان گمنام« یــا »NA« با هدف 
تالش برای پاک ماندن مددجویان تشــکیل شــده 
اســت. فعالیت اصلی آن هم برگزاری جلســات در 
محله ها و مناطق اســت. در این جلسات مددجویان 

گرد هم می آیند و تبادل نظر می کنند. 
اما مشــکل موجــود، نبود جای مناســب برای 
برگزاری این جلســات در برخی از محله هاست. به 
همیــن دلیل، گاهی این افراد مجبور می شــوند در 
محل هایی که مردم  تردد می کنند، جلســات را برپا 
کنند. این کار 2 عیب دارد؛ اول اینکه همان طور که 
از عنوان این انجمن مشخص است، شرکت کنندگان 
بایــد گمنام بمانند و بدون اینکه هم محله ای ها خبر 
داشــته باشند چه کســی روزگاری معتاد بوده ، در 
جلســات انجمن به صورت مخفیانه و دور از چشــم 

مردم شرکت کنند. 
دومیــن عیب ایــن کار بر هم خــوردن تمرکز 
آموزش هاســت،  دریافت  هنگام  شــرکت کنندگان 
چراکه برپایی جلســه در مکان هــای عمومی مثل 
بوستان ها، ناخواسته فکر و ذهن آنها را از موضوعات 
اصلی دور می کند. ضمــن اینکه مردم نیز با دیدن 
این افــراد در فضاهای عمومی، حــس خوبی پیدا 
نمی کنند. از این رو، الزم اســت جلسات انجمن در 
فضاهای سربســته و محل هایی دور از چشم مردم 

برپا شود. 
 مســئول روابط عمومی کمیته شهری غرب یک 
با اعالم اینکه ســال ها پیش همکاری نهادها با این 
انجمن خوب بوده و مراکزی همچون سراهای محله 
و مســاجد را برای برگزاری جلسات در اختیار آنها 
قرار می دادنــد، می گوید: »درحــال حاضر، برخی 
از مناطــق تعامل چندانی با انجمــن ندارند و اعضا 
مجبورند در بوســتان ها و محل هــای عمومی کنار 
یکدیگر جمع شــوند. البته ایــن تعامل در مناطق 

مرکزی از جمله منطقه 10 خوب است.«
»مرتضــی صالحی« ادامه می دهد: »الزم اســت 
مسئوالن محلی با گروه هایی که در مناطق فعالیت 
می کنند، همکاری کنند. هرچه باشد، این افراد نیز 
از ساکنان منطقه هستند که روزگاری در دام اعتیاد 
گرفتار بــوده و اینک درصدد پاک ماندن و دوری از 
این بالی خانمانسوزند. هرچه مشارکت سازمان ها با 
این تشکل بیشتر شود، بدون شک افراد بیشتری که 
دچار اعتیاد هستند و آمار دقیقی از آنها در محله ها 
وجود ندارد، برای شرکت در جلسات انجمن ترغیب 

می شوند و زمینه پاکی آنها فراهم می شود.«

هزینه ای از اعضا مرفته نمی شود
جلساتی که برای مددجویان در مناطق 10 و 11 
برگزار و مشاوره هایی که به آنها ارائه می شود، بدون 
دریافت شــهریه اســت و همه فعالیت ها داوطلبانه 

انجام می شود. 
صالحی با بیان این مطلب می گوید: »این انجمن 
مردمی است و درآمد یا منبع مالی ندارد. افرادی که 
در این جلسات به عنوان راهنمای دیگران سخنرانی 
می کنند و به مددجویان مشاوره می دهند، همگی به 
رایگان فعالیت می کنند. آنها گاهی مجبور می شوند 
در زمان استراحتشــان نیز تلفنی به اعضا راهنمایی 
بدهند. به عنوان مثال، ممکن اســت شــخصی در 
نیمه های شب با راهنمای خود تماس بگیرد و اعالم 
کند که وسوسه شــده و درصدد مصرف موادمخدر 
است. در این مواقع، راهنما به صورت تلفنی و حتی 
با حضور در محل ســکونت اعضا، به آنها مشــاوره 

می دهد و از این کار منصرفش می کند.« 
او ادامه می دهد: »در جلساتی که در مناطق برای 

اعضا تشکیل می شــود، از اعضا پذیرایی مختصری 
می شــود. قبل از شــیوع کرونا، این پذیرایی همراه 
بــا صبحانه یا عصرانه بود کــه اکنون این کار انجام 
نمی شــود. هزینه تهیه وســایل پذیرایــی را همان 
افــرادی برعهده می گیرند که در جلســه شــرکت 
می کنند. البتــه هیچ اجباری بــرای پرداخت پول 
وجود نــدارد و اعضا به میل خــود از 500 تا هزار 
تومان در سبدی که در جلسه گردانده می می شود، 

می گذارند.«
 صالحــی، بیــکاری و حمایت نشــدن از طرف 
خانواده ها را از عوامل مهمی می داند که ممکن است 
برخی افراد به مصرف دوباره موادمخدر گرایش پیدا 

کنند. 
او عنوان می کند: »اشــخاصی که اعتیاد خود را 
ترک می کنند، باید مــورد حمایت اعضای خانواده 
قرار بگیرند و بی توجهی و پشــتیبانی نکردن از آنها 
ممکن اســت سبب مصرف مجدد موادمخدر توسط 
مددجویــان شــود. البته ما در این جلســات روی 
12 قدم و ســنت کار می کنیم تا اعضای خود را از 
آلودگی دوباره حفظ کنیم و آنها یاد بگیرند چطور از 

وسوسه ها و دوستان ناباب دوری کنند.«

عضویت بدون شرط مددجویان
برای رعایت اصل گمنامی، هیچ مدرکی از اعضا 
برای حضور در جلســات انجمن گرفته نمی شود و 
تاکنون افــراد زیادی در مناطــق مرکزی پایتخت 
توانسته اند با کمک راهنماها و برنامه های کارشناسی 
این انجمن از دام اعتیاد رها شــوند. عضویت در این 
انجمن کاماًل رایگان اســت، هیچ شرطی ندارد و هر 
معتادی بــدون در نظر گرفتن نــوع ماده مصرفی، 
عقیده، وضع مالی، ســن، نژاد و جنســیت می تواند 
در جلسات شرکت کند. در حقیقت، تمرکز انجمن 
معتادان گمنام روی مشــکل اعتیاد اســت، نه یک 
مــاده مخدر خاص. افــرادی که در ایــن برنامه ها 

شــرکت می کنند، سؤاالت خود را مطرح می کنند و 
از افرادی که سال ها از پاکی آنها می گذرد راهنمایی 

می گیرند. 
پاک مانــدن در رأس هر کاری اســت و در این 
گروه ها دنبال می شود و فرقی نمی کند که یک فرد 

چقدر یا چه ماده مخدری را مصرف کرده باشد. 

 سال هاست تشکلی به نام »انجمن معتادان گمنام« یا »NA« در سطح کشور و به تبع آن 
در همه مناطق شهر تهران فعالیت می کند و هدف اصلی آن ارائه مشاوره و کمک به افرادی 
است که اعتیاد خود را ترک کرده اند. این نهاد مردمی جلساتی در محله ها برگزار می  کند تا 
افرادی که به مرحله پاکی رســیده اند، دور هم جمع شوند و ضمن آشنایی با نحوه مقابله با 
وسوســه مصرف موادمخدر، به بیان مشکالت خود بپردازند و با کمک گرفتن از قدیمی ها و 
اشــخاصی که سال ها پیش اعتیاد خود را ترک کرده اند، اراده خود را برای در امان ماندن از 
مواد افیونی تقویت کنند. »کمیته شهری غرب یک« عنوانی است که از سوی این انجمن برای 
گروهی انتخاب شده که جلسات آن در مناطق ۹، 1۰، 11 و 17 برای مددجویان برگزار می  شود و 
»مرتضی صالحی« مسئول روابط عمومی این کمیته است. از او درباره نحوه فعالیت این تشکل 

در مناطق1۰ و 11 پرسیدیم.   

ابوذرچهلامیرانی

انجمن معتادان گمنام از برخی کم لطفی ها در اختصاص مکان 
برای برگزاری جلسات می گویند

مسئـوالن محـلی 
نشانی جلسات گروه ها همکاری کنند

در منطقه 10
قبل از شیوع ویروس کرونا، 7 گروه بهبودی 
در منطقه 10 و 3 گروه در منطقه 11 اقدام به 
برگزاری جلسات برای مددجویان می کردند. 
البته هنوز جلســات منطقه 11 تشــکیل 
نشده، ولی در منطقه10 همه جلسات برقرار 
هســتند. روزهای تشکیل جلسه و نشانی 

آنها در منطقه 10 از این قرار است: 
1- گروه صبح بابایان، همه روزه از ساعت 7 
تا 8، جمعه ها و روزهای تعطیل از ساعت 8 

تا 9:30
 نشــانی: خیابان قزوین، سرپل امامزاده 
معصوم)ع(، خیابان عرب، بوســتان عرب، 

سالن آمفی تئاتر
2- گروه شــبزدگان قاســمی، هرشب از 

ساعت 21 تا 22:30
 نشــانی: خیابان قزوین، سرپل امامزاده 
معصوم)ع(، خیابان عرب، بوســتان عرب، 

سالن آمفی تئاتر 
3- گروه ســپه غربی، هرشــب، غیر از 

جمعه ها، از ساعت20 تا 21:30 
 نشــانی: خیابان امام خمینی)ره(، بین 
و خیابان جیحون،  امام)ره(  یادگار  بزرگراه 

نبش کوچه علمداری، سرای محله هاشمی
4- گروه قصرالدشــت، روزهــای زوج از 

ساعت20 تا 21:30
 نشــانی: خیابان مرتضوی، بعد از تقاطع 
نثاران  جان  حسینیه  قصرالدشت،  خیابان 

مهدی)عج(
5- گروه شبزدگان ناظمی، روزهای فرد از 

ساعت 21 تا 22:30
 نشانی: خیابان حسام الدین، کوچه محقق، 
روبه روی بوستان ناظمی، حسینیه طالقانی ها
6- گروه تهران شناســی، روزهای زوج از 

ساعت 19 تا 20:30
 نشــانی: خیابان مرتضوی، بعد از تقاطع 

کارون، سرای محله مرتضوی
7- گروه بانوان، روزهای یکشنبه از ساعت 

16 تا 17:30
 نشــانی: بلوار بریانک، کوچه زنده رود، 

سرای محله بریانک

پس از شیوع ویروس کرونا، برای جلوگیری از تجمع افراد در کنار یکدیگر، فعالیت انجمن معتادان گمنام هم 
تعطیل شد، اما از آنجا که این جلسات نقش مهمی در بهبودی افرادی دارند که اعتیاد خود را ترک کرده اند و 
نیاز به مشاوره مستمر دارند، این نشست ها به صورت مجازی ادامه یافت. برپایی جلسات در فضای مجازی، تجربه 
تازه ای بود که کمک مؤثری به ارتباط اعضای این انجمن کرد و اتفاقًا ســبب شد بهبودیافته ها در هر ساعت از 
شبانه روز بتوانند از تجربیات افرادی که موفق به ترک اعتیاد خود شده بودند، استفاده کنند. در این روش، نیازی 
هم به طی مســافت و حضور اعضا در جلســات نبود. اینک بسیاری از این جلسات به دلیل واکسیناسیون اعضا 

برپا هستند، به شرطی که با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و حفظ فاصله  گذاری اجتماعی فعالیت کنند. 

جلسات در کرونا تعطیل نشد

آفرینی  اکر   آشنایی با بانوی 
که پروخش مل و میاه خا در سرای 

آموزش می دهد محله فروزش 

 کسب و کار 
من گـل است 

»سعیده حسنی« از همسایه های اصالتا مشهدی ما در محله 
امیریه است. بانوی طبیعت دوستی که این روزها با آموزش های 
رایگانش در فضای مجازی و سرای محله فروزش باعث خودکفایی 
و توانمند سازی بانوان، به ویژه زنان سرپرست خانوار، می شود. 
او که به طور رســمی فعالیت هایش را از شرکت در دوره های 
آموزشی آغاز کرده است، در این باره می گوید: »سال 1396 در 
بوستان رازی باغچه ای را به کاشت سبزی ها و راه اندازی مزرعه 
خانوادگی برای اهالی اختصاص دادند. دوره های آموزش کاشت و 
پرورش گل و گیاه و تهیه عرقیات گیاهی را هم برگزار می کردند. 
من در خانه یک گل آگلونما داشتم که رشد نمی کرد. برای اینکه 
از خصوصیات گیاهم سر در بیاورم و علت رشد نکردنش را پیدا 

کنم به این بوستان مراجعه کردم و از 
همین طریق با دوره های  آموزشــی 
این مجموعه آشنا شدم؛ دوره هایی 
که قرار بود پس از گذراندنشــان 

یک گواهینامــه هم به ما بدهند. 
در همین دوره بود که با تهیه 

»سوســنبر«،  گیاه  عرق 
نعناع،  گیاه  خانواده  از 

توانستم نمره قبولی ام 
را بگیرم.«

بهارهخسروی

گل 
الله ای که از باغچه 
میدان برق کندم 

عالقه به گل و گیاه از دوران کودکی با این همسایه طبیعت دوست 
ما عجین بود. او با یادآوری خاطره ای از دوران کودکی اش تعریف می کند: 
» به گل الله عالقه زیادی داشتم. خاطرم است دختر 10  ـ 12ساله ای بودم 
و روز اول سال نو در شهر مشهد، همراه خانواده، راهی حرم امام رضا)ع( 
شدیم. در بین مسیر، در میدان برق مشهد، دور فلکه کلی گل الله کاشته 
بودند. آن موقع اطالعات کمی درباره چگونگی نگهداری و پروش گل الله 

داشتم، فقط می دانستم این گیاه از خانواده گیاهان پیازی است. از 
روی عالقه رفتم و یکی از گل های الله را چیدم و همراه خودم به 

خانه آوردم. تا چند ماه از این گل در خانه با کمک مادرم 
نگهداری کردم. چندین گل الله از همین پیاز رویید 

و همه گل ها را به اعضای خانواده هدیه 
کردم.«

هدیه 
سبز به اهل خانه 

در این روزهایی که در خانه های قوطی کبریتی و آپارتمانی 
محصور شده ایم و به دلیل افزایش جمعیت و تغییر سبک زندگی، 
حیاط و باغچه های رنگارنگ از خانه ها حذف شده اند، نگهداری و 

پرورش و تکثیر یک گیاه در خانه نقش مهمی در ایجاد آرامش روانی 
میان اهل خانه دارد و همچنین به کاهش استرس کمک زیادی می کند. 

سعیده حسنی با اشاره به این موضوع می گوید: » زمانی برای چشم روشنی 
و در بسیاری از مناسبت ها اغلب مردم به یکدیگر گل و گلدان هدیه 

می دادند. خودم هم عادت داشتم به عزیزانم گلدان هدیه دهم، اما مدتی 
است که این رسم در گرد و غبار فراموشی کمرنگ شده است، در 

صورتی که یکی از هدایای مقرون به صرفه، با توجه به گرانی و 
هزینه های سنگین اقتصادی این روزها، هدیه دادن گلدان 

است. گلدانی که روح زندگی دارد تا سال ها نزد 
عزیزان به یادگار می ماند.«

ترفند های نگهداری از چند گیاه آپارتمانی 

گل زیبای عشــقه یا پیچــک به نور 
زیاد نیاز دارد. ترتیب آبیاری این گیاه در 
تابســتان، هفته ای 2 بار و در زمســتان، 

هفته ای یکبار است. 

پیچک 

این گل بســیار زیبا به نور کمی نیاز 
دارد و خاکــش در فواصل آبیاری حتمًا 

باید خشک شود. 

برگ بیدی 

این گیاه به نور غیر مستقیم نیاز دارد و 
آبیاری آن هفته 2 بار به صورت غبار پاشی 

است. 

فیکوس االستیکا 

پتوس یکی از گیاهانی است که راحت 
رشــد می کند و در خاک و آب به خوبی 

ریشه می زند. 

پتوس 

این گل تصفیه کننده هوا اســت. کربن 
دی اکســید و گرد و غبار موجــود در هوا را 
کاهش می دهد و رطوبت هوا را زیاد می کند. 

قاشقی 

 همه چیز از عشق و عالقه به گل الله شروع شد. گلی که 
در مســیر حرم امام رضا)ع(، در فلکه برق مشهد، به چشم 
»سعیده حسنی«، همسایه این روزهای ما در محله فروزش، 
آمد و به دلش نشست و به سرش زد تا لنگه همان گل را در 
خانه پرورش دهــد و به عزیزانش هدیه کند. عالقه به گل و 
گیاه از همانجا ریشه گرفت و تا بزرگسالی و هجرت از موطن 
مادری به پایتخت پرورش یافت و بالید. این بانوی کارآفرین 
از روی تجربه و عالقه ای که داشــت با شرکت در دوره های 
مختلف آموزشــی، از جمله کالس های کاشت و نگهداری از 
گل و گیاه بوســتان رازی، اطالعات و دامنه دانسته  هایش را 
افزایش داد تا امروز در کسوت یک کارآفرین، گروه آموزش 
و مشاوره کاشــت و پرورش گل و گیاه را در فضای مجازی 
راه اندازی کند. او این روزها هم در سرای محله فروزش عالوه 
بر مشــاوره رایگان، در زمینه آموزش و کار آفرینی از طریق 
کاشــت و پرورش گل و گیاه فعالیت می کند تا سبزینگی و 
طراوت مهمان خانه های همسایه ها شود. با او درباره روش های 

کسب و کار در عرصه پرورش گل و گیاه گفت وگو کردیم.  

راه اندازی کسب و کار 
خانگی با گل و گیاه 

پرورش گل و گیاه یکی از کسب و کارهای خانگی است و می تواند به عنوان 
منبع درآمد برای بانوان به حساب بیاید. شاید برای همه خانم ها امکان کار کردن 

در خارج از خانه مهیا نباشد ، اما نیاز به درآمد وجود داشته باشد. پرورش گل و گیاه 
در خانه تا حدودی می تواند این دغدغه را رفع  کند. اما برای شروع کار چه بایدکرد؟ 

حسنی در این باره توضیح می دهد: » نخستین گام در این مسیر عالقه داشتن به 
پرورش گل و گیاه است. گیاه یک موجود زنده است و برای نگهداری از آن باید وقت 
گذاشت. داشتن اطالعات کامل درباره نحوه رشد، نگهداری و پرورش حداقل 100 

نوع گیاه الزم است و اینکه هر گیاه چه نام دارد و مناسب پرورش و نگهداری 
در چه شرایطی است.« حسنی به عالقه مندان پیشنهاد می کند در ابتدای 

کار، گیاهان آپارتمانی و مقاومی مانند آگلونما، گندمی، پوتوس، 
آلوئه ورا و یوکا را برای پرورش دادن انتخاب کنند، چراکه 

نحوه نگهداری و تکثیر این گیاهان در مقایسه 
با دیگر گیاهان راحت تر است. 
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مدیر مسئول
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عبدالجــواد  »ســید  آیــت اهلل  مرحــوم  فرزنــد 
علم الهدی خراسانی« درباره نحوه و علت سکونت پدرش 
در محلــه قیام می گویــد: »حضور ایشــان در محافل 
مذهبی به ســال 1۳۳2 برمی گردد. ایشان پنجشنبه ها 
به دعــوت بازاریان تهران و ســاکنان منطقه 12 برای 
سخنرانی از قم به تهران می آمدند. آیت اهلل علم الهدی، با 
آغاز نهضت بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران، به توزیع 
اعالمیه  ها و بیانیه  های امام)ره( می پرداخت و بی مهابا از 
ظلم رژیم شاهنشاهی ســخن می گفت. وقتی امام)ره( 
تبعید شدند، زمانی که در نجف اشرف حضور داشتند، 
شــرایط سختی را تجربه می کردند. وضع مالی امام)ره( 
از این نظر که می خواســتند به طلبه ها شهریه بدهند، 
خوب نبود و از طرف دیگر پول فرســتادن از ایران برای 
ایشــان کار مشــکلی بود. آن زمان فعالیت نمایندگان 
امام)ره( زیر نظارت ساواک بود. هر کسی به نمایندگان 
امام)ره( مراجعه می کرد و وجوهاتی می داد تا به دست 
امام خمینی)ره( برسانند، دستگیر و زندانی می شد. در 
این بین، پدرم دســت به کار شد و وجوهات مردم را به 
دست امام)ره( می رساند. گاهی اوقات هم این وجوهات 
را در سفر حج به نماینده امام)ره( یعنی مرحوم حاج آقا 

مصطفی می دادند.« 
این مــدرس حوزه علمیه قم ادامه می دهد: »پس از 
مدتی، ســاواک متوجه فعالیت های آیت اهلل علم الهدی 
شد و همین موضوع سبب شد تا ایشان را از قم بیرون 
کنند. اعالم شــد که شاگردان خمینی)ره( نباید در قم 
بمانند. پدرم نیز سال 1۳47 به تهران آمدند و از همان 
زمان در محله قیام ساکن شــدند. ایشان حوزه علمیه 
امام القائم)عج( را راه اندازی کردند که طالب تا پایه 10 
)درس خارج( در اینجا تحصیل می کنند و سپس برای 

اجتهاد به قم می روند.«

 اینجا داخاکمامنین بود
علم الهــدی درباره اقشــاری که پــای منبر آیت اهلل 
می نشســتند و به ســخنرانی هایش گــوش می دادند، 
می گوید: »در کنار ســاکنان منطقه12، بازاریان تهران 

و صنف هایــی مثــل فرش فروش هــا، طالفروش هــا، 
گالش فروش هــا و هیئتی هــا در ایــن محافل حاضر 
می شــدند. اعالمیه های امام)ره( هم در همین مجالس 
توزیع می شــد که منجر به ۶ بار دســتگیری آیت اهلل 
توسط ساواک شــد. البته مقاومت های ایشان در برابر 
فشار رژیم شاهنشــاهی و دوام آوردن زیر شکنجه ها و 
تهدیدها باعث شــد هر بار پس از مدت کمی از حبس 

خارج شود.«
او که آن زمان در مجالس ســخنرانی پدرش حضور 
همیشگی داشــت، درباره وضعیت محله قیام می گوید: 
»این محله از ابتدا ســکونتگاه افراد مؤمن بود و اینجا را 
به دارالمؤمنین می شناختند. هیئت های مذهبی زیادی 
در این محله وجود داشت و به دلیل بافت مذهبی، حتی 
قبل از انقالب هم نمی توانســتید مراکز فساد در اینجا 
پیدا کنید. در این محله مشروب فروشی وجود نداشت و 
اهالی هم تمایلی به دیدن فیلم های دوران شاهنشاهی 

در سینماها نداشتند.«

 اهاکی، متدین و زحمتلش هستند
علم الهدی می گوید: »ســاکنان محله قیــام، افراد 

متدین و زحمتکشی بوده و هستند. روحیه ایمانی آنها 
باالســت و در کارهای خیر همیشه پیشقدم می شوند. 
همین روحیه باعث شــد تا آیت اهلل علم الهدی با کمک 
آنهــا در زیرزمین خانه اش داراالیتــام راه اندازی کند و 
سپس خیریه فاطمه الزهرا)س( را برپا کرد. این خیریه 
در مناطق مختلــف پایتخت و حتی شــهرهای دیگر 
راه اندازی شــد و اکنون 20هزار یتیم تحت پوشش این 

مراکز قرار دارند.«
سکونت آیت اهلل علم الهدی در محله قیام باعث شده 
تا جوان های زیــادی از ابتدای انقالب تاکنون ســراغ 
طلبگی بروند و در حــوزه علمیه امام القائم)عج( درس 
بخوانند. نزدیــک به 500 طلبه، مبناهــای امام)ره( و 
آیت اهلل بروجردی را که مرحوم علم الهدی نوشــته، در 

این مدرسه می خوانند. 

 اجباخی به طلبه شدن ما نداشت
فرزند آیت اهلل علم الهدی در پاسخ به این سؤال که آیا 
پدرش اجباری به تحصیل او یا برادرانش در حوزه علمیه 
داشته اســت یا خیر، می گوید: »اجداد ما پشت به پشت 
عالم بودند و این رشــته تا امام صادق)ع( می رســد. در 
خاندان علم الهدی، صدها روحانی و طلبه رشد کرده اند 
و پدرم توصیه می کرد ما هــم در این راه قدم برداریم، 
اما هیچ وقت اجباری به طلبه شــدن ما نداشــت. از 4 
پســر آیت اهلل علم الهدی نیز من و یک برادرم روحانی 
هستیم. یکی از برادرانم تا درس خارج از فقه پیش رفت 
و دیگری درس های ســطح یک را خواند، اما اینک در 
کارهای فرهنگی هســتند. من هم بنا به اشتیاق خودم 

طلبگی را انتخاب کردم.« 
او ادامه می دهد: »همیشه در خانه ما مباحث اخالقی 
و دینــی مطرح می شــد. در محضر پــدر بزرگوارمان 
می نشستیم و ایشان ما را موعظه و نصیحت می کردند. 
بیشترین تأکید ایشان هم به ما در صحبت ها احترام به 
بزرگ ترها، گوش سپردن به سخنان مردم، تالش برای 

تبلیغ دین و مباحث اجتماعی بود.« 

البی ها بود  خانه ای که پایماه انق
»خانه ما در زمان طاغوت، پایگاه انقالبی ها بود و افراد 
زیادی از همین جا برای مبــارزه با رژیم پهلوی تربیت 
شــدند.« حجت االســالم علم الهدی با بیان این مطلب 

ادامه می دهــد: »زمانی هم که 
فرودگاه  به  نخستین موشــک 
مهرآباد خورد و جنگ شــروع 
شد، خانه ما به مرکز پشتیبابی 
پدرم  شــد.  تبدیــل  جنــگ 
همــه روزه با جمعــی از طالب 
و معتمــدان محلــی، در اینجا 
کمک های  جمع آوری  به  اقدام 
مردمی برای ارسال به جبهه ها 
می کردند. شــاید بــاور نکنید 
که در همان روزهای نخســت 
۳0 کیلوگرم طــال و میلیون ها 
تومــان پول جمع آوری شــد. 
همچنین 150هزار کیسه لباس 
در نماز جمعه جمع کردند. در 
زمان وقوع بالیای طبیعی، مثل 
سیل و زلزله، هم همین طور بود 

و کمک های مردمی در خانه ما جمع آوری می شــد که 
مهم ترین خروجی آن، ساخت 75 بیمارستان و درمانگاه 
در زمان وقوع زلزله رودبار و منجیل با تالش ایشان بود 
که به دعوت آیت اهلل گلپایگانــی برای این کار انتخاب 

شده بودند.« 
علم الهدی می گوید: »پدرم هیچ وقت ما را به صورت 
مستقیم و به نحوی که ناراحت شویم و بخواهیم تالفی 
کنیم، امر به معروف نکرد. از قدرت پدری خود استفاده 
نمی کــرد و هیچ کار پنهانی هم نداشــت که از مادرم 
پنهان بماند. همیشــه در انجام کارها با مادرم مشورت 
می کرد و همین موضوع باعث شــده بود، مادرم نیز با 

او همــراه و همدل باشــد.« او ادامه می دهد: »یادم 
نمی آید ایشان رفتار تندی با بچه هایشان کرده باشد. 
همیشــه با مالطفت و مهربانی با ما رفتار کردند و 

تأکید می کردند پیرو والیت فقیه باشیم.«

 سفره خنمین پهن نمی کرد
حجت االسالم علم الهدی درباره نحوه رفتار پدرش 

در خانه می گوید: »پدرم زمانی که در منزل بودند، 
در حد تــوان به مادرم در انجــام کارها کمک 

می کردند. هیچ وقت مــادرم را ملزم به انجام 
کارهــای منزل نکردند و در عوض، مادرم را 

به انجام کارهای خیــر در محله ترغیب 
می کردند. خودشان یا پسرهای خانواده 

ملزم به خرید وسایل 
بودند  نیاز خانه  مورد 

به  مادرمــان  مبــادا  تا 
خاطر خرید و حمل وسایل اذیت 

شود.« 
او ادامــه می دهــد: »هیچ وقت 

ســفره رنگین در خانه ما پهن نشد و 
پدرم به پخت غذاهای ساده تأکید داشت 
و از ریخت و پاش بیزار بود. غذای کمی 
می خورد و اینهــا را از پدر و مادر زاهد 
خــود به ارث برده بــود. پدرش با نان و 
هندوانه، نان و انگور یا آبگوشت ساده و 
کم هزینه شکم خود و فرزندانش را سیر 

می کرد و غذای چرب او نیمرو 
به حساب می آمد. مادرشان هم 
همین خصلت را داشتند و یادم 
نیمرو  90ســالگی،  در  می آید 
می خورد و تا فردای آن شــب 

روزه بود.«

اکن شهری بروانند!   مسئو
علم الهدی  حجت االســالم 
محله  فعلی  مشــکالت  درباره 
قیام می گوید: »افراد زیادی به 
پدرم مراجعه و درباره مشکالت 
محلــه قیام با ایشــان صحبت 
مشــکالتی  از  یکی  می کردند. 
که بیش از همه مطرح می شد، 
بن بست شدن این محله پس از 
بزرگراه شهید محالتی  ساخت 
بود. این مشکل هنوز هم پابرجاست و باید این بزرگراه 
به صورت زیرگذر ساخته می شد. به هرحال، اهالی برای 
دسترسی به محله های دیگر با مشکل مواجه اند و الزم 
است پل های مکانیزه در بخش های الزم، از جمله تقاطع 
خیابان های قیام و مشــهدی رحیم، نصب شود؛ چراکه 
افراد مســن، کودکان و بانوان امکان  تردد آسان از این 
معبر را به دلیل ســرعت زیاد خودروها و اتوبوس های 
تندرو ندارند. درخواست دیگر اهالی جمع آوری کارگاه 
متــرو در خیابان قیام اســت، چــون آلودگی صوتی 
زیــادی دارد و همــه روزه گــرد و خاک وارد 
مــردم می شــود. همچنین  خانه های 
از مســئوالن شــهری می خواهیم 
ســازه ای برای نصب اطالعیه های 
محلی، برنامه هــای حوزه علمیه 
امام القائم)عج( و هیئت شــهدای 
مسجد محمدیه در ابتدای خیابان 
شهید مشهدی رحیم نصب کنند.« 
او ادامه می دهد: »شهردار 
نیروهــای  از  تهــران 
وفــادار  و  انقالبــی 
بــه نظام هســتند. 
در زمــان فعالیــت 
نماینده  به عنــوان 
مردم قم در مجلس 
اسالمی،  شــورای 
خدمــات زیــادی 
هــم به این شــهر 
کارنامه  در  مقدس 
داشتند و خودشان 
نیــز روزگاری در 
محلــه  همیــن 
زندگی می کردند. 
ایـــــــشان  از 
می خواهیــم به 
مشکالت  حل 
قیــام  محلــه 

توجه کنند.«

  یکــی از افتخــارات ســاکنان محلــه قیــام، بیــش از نیم قرن همســایگی بــا آیت اهلل 
»سیدعبدالجوادعلم الهدی خراســانی« است؛ عالمی وارسته و فرزانه که در نخستین سالگرد رحلت 
ایشــان قرار داریم. از فقهای برجسته شهر تهران محسوب می  شد و شاگرد مبرز امام خمینی)ره( و 
آیت اهلل بروجردی بود. آیت اهلل علم الهدی که برادر بزرگ امام  جمعه مشهد بود، سال1347 به دلیل 
فشار ساواک و ممنوع المنبر شدن، از شهر مقدس قم به تهران آمد و از همان زمان تا زمان درگذشت 
در محله قیام زندگی کرد. در این مدت حوزه علمیه امام  القائم)عج( را در خیابان مشــهدی رحیم 
راه اندازی کرد که طلبه های زیادی در آن درس می خوانند و همه ساله ده ها طلبه در این حوزه علمیه 
به درجه اجتهاد می رسند. آیت اهلل علم الهدی در این مرکز که با در کوچکی به منزل شخصی اش راه 
داشت، شخصًا به سؤاالت و شــبهات مراجعان پاسخ می داد و منشأ خیرات زیادی هم برای اهالی و 
محله قیام بود. در واقع سید، به اذعان اهالی، حق همسایگی را تمام و کمال ادا کرد. در گفت وگوی 
بیش از 4ساعته با فرزندش حجت االسالم »ســید محمدرضا علم الهدی«، با خصوصیات اخالقی و 

رفتاری ایشان آشنا شدیم. 

ابوذرچهلامیرانی

آشنایی با  منش اخالقی و فعالیت های 
مرحوم آیت اهلل عبدالجواد علم الهدی در گفت وگو 

با فرزند او و ساکنان محله قیام 

ســید 
حق همسایگی را تمام کرد

آیت اهلل »ســید عبدالجواد علم الهدی خراسانی« سال 
1۳09 در مشــهد مقدس به دنیا آمد و در 90ســالگی 
درگذشت. سال 1۳21 همزمان با ورود متفقین به ایران و 
از بین رفتن حکومت طاغوت اول، به سفارش پدر، همراه 
با ۶ برادرش، قدم در وادی علم و طلبگی گذاشت، چراکه 
رضاخان از سال 1۳14 تا 1۳20 مدارس طالب خراسان 
و آثاری را که از آنها باقــی مانده بود، تخریب کرده بود. 
او دروس مقدمات را در 11ســالگی در حوزه علمیه نواب 
فراگرفت و برای تکمیل دروس راهی حوزه علمیه قم شد. 
سطح عالی دروس حوزوی را به مدت 10 سال در محضر 
اســتادانی مانند آیت اهلل بروجردی در مدرسه فیضیه قم 
گذراند و در خالل همین زمان همراه با شــهید آیت اهلل 
سعیدی از سال 1۳۳1 تا ســال 1۳42 در کالس درس 
امام خمینی)ره( نیز شــرکت کرد. سپس به نمایندگی از 
آیت اهلل گلپایگانی برای تبلیغ دین به کشورهایی از جمله 

انگلیس، سوریه، لبنان، فلسطین، عمان و مصر سفر کرد و 
منشأ خدمات بسیاری شد. او برای ادای دین به استادش، 
امام خمینی)ره(، کتاب تقریرات اصول امام)ره( را به رشته 
تحریر درآورد و فلسفه حج، علوم قرآن، تقریر درس صلوه 
و خمــس و قضاء آیت اهلل بروجردی از دیگر آثار اوســت. 
ایشــان سال گذشــته رحلت کردند و پیکرشان در رواق 
دارالزهد حرم مطهر امام رضا)ع( دفن شــد. استاد حوزه، 
مبارز دوران طاغوت، رابط مســتقیم امــام خمینی)ره( 
و ســایر علما در دوران پیش از انقالب، بانــی راه اندازی 
مکتب الرضا)ع(، مرکز خیریه ایتام مکتب الرضا)ع(، مجمع 
فکری تهران و حوزه علمیه آن، مرکز خیریه ایتام حضرت 
فاطمــه)س(، درمانگاه مجمع فکری تهران، حوزه علمیه 
خواهران علم الهدی، توســعه مسجد الزهرا)س( و تبلیغ و 
ارشــاد در داخل و خارج از کشــور برخی از فعالیت های 

ایشان در دوران حیاتشان بود. 

درباره
آیتاهللعلمالهدی

نگاه مردم

دادرساهالیبود
نوعی  بــه  »آیــت اهلل  علم الهدی 
دادرس اهالــی بودند.« این جمله را 

پورحســین«  »ابراهیم 
کــه از ســال 1۳82 با 
علم الهدی آشــنا شــده 
می گوید و ادامه می دهد: 
»هــرروز پــس از اقامه 
نمازهایشــان در دفتــر 
کارشــان می نشســتند 
و نمازگــزاران و اهالــی 

برای بیان مشــکالت خود به ایشان 
مراجعــه می کردند. آیــت اهلل هم با 
پرداخت پول، اهدای ارزاق یا مشاوره 
و واســطه گری، مشکالت آنها را حل 

می کرد.«

عیادتازبیماران
»سیدمحمد عبداللهی« که بیش 
از 15ســال با آیت اهلل علم الهدی در 
ارتباط بــوده و افتخــار خدمت در 

مدرســه امام القائم)عج( 
می گــــــوید:  دارد،  را 
»ایشان بین نمازها چند 
دقیقه بــرای نمازگزاران 
سخنرانی می کرد. پس از 
افرادی  سراغ  سخنرانی، 
را می گرفــت که آن روز 
در نماز غایب بودند. اگر 

متوجه می شــد بیمار هستند، برای 
عیــادت می رفت یا نماینــده ای به 

خانه اش می فرستاد.«

رفتارمناسب
باهرقشر

می گویــد:  مســلمی«  »داود 
»20سال پیش با آیت اهلل علم الهدی 

آشــنا شــدم و با اینکه 
فاصله  اینجا  تــا  خانه ام 
دارد و بین راه مســاجد 
برای  دارد،  وجود  زیادی 
اقامــه نماز و شــنیدن 
به  ایشان  سخنرانی های 
خانه شان می آمدم. حدود 
نیمی از نمازگزاران مثل 

من هســتند و از محله های دیگر به 
اینجا می آیند. یکــی از خصوصیات 
بارز ایشان، رفتار مناسب با هر قشری 
بود و مثل یکی از خودشــان با مردم 

رفتار می کردند.« 

ابراهیم پورحسین

سیدمحمد عبداللهی

داود مسلمی

در محضر پدر بزرگوارمان 
می نشستیم و ایشان ما 

را موعظه و نصیحت 
می کردند. بیشترین 

تأکید ایشان هم به ما 
در صحبت ها احترام به 

بزرگ ترها، گوش سپردن 
به سخنان مردم، تالش 

برای تبلیغ دین و مباحث 
اجتماعی بود
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

علیرضا زاکانی شهردار تهران پس از افتتاح ایستگاه شهید رضایی، 
از بخش های مختلف ایستگاه بازدید کرد و سپس با قطار به سمت 

ایستگاه مترو دولت آباد حرکت کرد.

 شهردار تهران در پایان نیز از محوطه کارگاهی ایستگاه 
عبدالعظیم حسنی)ع( بازدید کرد.

مدیران مربوط در بازدید شهردار تهران از ایستگاه دولت آباد، 
گزارشی درباره کارگاه پروژه توسعه جنوبی خط 6 مترو در ایستگاه 
دولت آباد به او ارائه کردند.

عملیات عمرانی ایستگاه »شهید طیب حاج رضایی« پس از 6 سال و با صرف هزینه ای در حدود 
۳00میلیارد تومان به بهره برداری رسید. عملیات اجرایی سایر ایستگاه های باقی مانده خطوط 6 و 

7 در حال پیگیری است و با تزریق به موقع منابع مالی مورد نیاز، در نیمه دوم سال جاری نیز شاهد 
بهره برداری از چند ایستگاه مهم و پر تقاضای سفر در شبکه مترو خواهیم بود.

ایستگاه شهید رضایی، سیزدهمین ایستگاهی است که در خط 6 
راه اندازی شده و در مجاورت خیابان های پر ترددی از قبیل 17شهریور، 

 شهید رضایی )منصور( و تیردوقلو، مسافران پرشماری از مناطق 12 و 1۵ 
خواهد داشت.

افتتاح ایستگاه جدید 
در خیابان 17شهریور با حضور شهردار تهران

ایستگاهی به نام 
شهید طیب حاج رضایی

  ایستگاه شهید رضایی در خط ۶ مترو تهران در مراسمی با حضور »علیرضا زاکانی« شهردار تهران، 
»سجاد محمدعلی نژاد« مشاور و مدیرکل حوزه شهرداری، »سید مجتبی شفیعی« معاون حمل ونقل 
و ترافیک شهرداری پایتخت و »علی امام« مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه، به طور 
رسمی افتتاح شد. شهردار تهران پس از افتتاح ایستگاه شهید رضایی به ایستگاه دولت آباد رفت و 

بعد از آن از محوطه کارگاهی ایستگاه حضرت عبد العظیم الحسنی)ع( بازدید کرد. 

بهارهخسروی

 ورزش

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

مســابقه پای من را به تشک  کشــتی باز  کرد. آن 
زمان 1۶ سال بیشتر نداشتم.«

محمــد فقیری بــه ورزش کشــتی عالقه مند 
می شود و تصمیم می گیرد تا این ورزش را به صورت 

حرفه ای دنبال کند.  

مسیر 2 سال و نیمه تا تیم ملی 
محمد بعد از ورود به دنیای کشــتی در باشگاه 
ورزشــی فردوسی، واقع در چهارراه الدن، کارش را 
شروع می کند و کمی بعد در باشگاه شهید یاسینی 
که در حال حاضر مدیریت و اداره آن را برعهده دارد 
و بعد در باشگاه هفت تیر، زیر نظر »حسن یوسفی 
افشار«، تمریناتش را ادامه می دهد. او درباره مسیر 
رســیدن به موفقیت هایش می گوید: » از همان اول 
در کنار بچه های قوی و ملی پوش تمریناتم را شروع 
کــردم. در ۳ ماه اول کار، در همه مســابقاتی که 
داخل باشــگاه با حریف های تمرینی ام می گرفتم، 
پیروز میدان بودم. با خودم قرار گذاشــتم تا خیلی 
زود به پای بچه های ملی پوش باشــگاه برســم و با 
تمرینات و پیگیری های زیاد موفق شــدم ظرف 2 
ســال و نیم به این هدف برسم. عضو تیم ملی شدم 

و در مسابقات آسیایی و جهانی شرکت کردم.«
فقیری از جمله ورزشــکاران تیم  ملی کشــتی 
فرنگی اســت که با حریفی از رژیم صهیونیســتی 
در مســابقات جهانی روبه رو شد و مسابقه نداد. او 

» کشــور  می گوید:  این باره  در 
ما رژیم صهیونیســتی را به 
رسمیت نمی شناسد و برای 
همین در مقابل ورزشکاران 
این تیم هم نباید مســابقه 
داد. سال 2005 در مسابقات 

جهانی جوانان جهان قرعه 
بــدی به من خــورد و 
حریف  ایــن  بــا  باید 
مســابقه می دادم. من 
مســابقه نــدادم، اما 
ایــن توانایــی را در 
خــودم می دیدم که 
در تیم بزرگســاالن 
در  و  کنــم  بــازی 
بعدی  میدان هــای 
این  و  شــوم  موفق 

اتفاق هم افتاد.«

کشف استعداد ها و مباخزه با 
ب های اجتماعی  آسی

در تمــام ســال هایی که محمد 
فقیــری بــا هــدف قهرمانــی در 
باشــگاه های منطقه تمرین می کرد، 
به این فکر می کرد که روزی خودش 
مســئولیت باشــگاهی را برای کشــف 
اســتعداد و کمــک به دیگــران به عهده 
بگیرد؛ موضوعی که ایــن روزها به آن جامه 
عمل پوشانده اســت. او این روزها باشگاه ورزشی 
شــهید یاسینی را از اداره ورزش و جوانان در محله 
منیریه تحویل گرفته و با هزینه  شخصی آن را برای 
تربیت قهرمانان ورزشــی راه انداخته اســت: »این 
روزها سن بزهکاری و آسیب های اجتماعی به شدت 
کاهش پیدا کرده است. به این نکته باید توجه کرد. 
چه دختر و چه پسر نیاز دارند در یک محیط سالم 
رشــد و پرورش پیدا کنند و ایــن مهم در صورت 
حمایت از ورزش از ســوی متولیــان و برنامه ریزان 
فرهنگــی و اجتماعــی اتفاق می افتــد.« فقیری با 
اشاره به هزینه های سنگین باشگاه از خّیران دعوت 
می کنــد تا در صــورت همکاری با ایــن مجموعه 
ورزشــی در هر زمینه، او هم خدمات رایگان و ویژه 
بــه اهالی محل ارائه کند و از این طریق گامی مؤثر 
برای کاهش آسیب های اجتماعی برداشته شود و از 
طرفی فرصت استفاده از امکانات ورزشی برای همه 

شهروندان ساکن در منطقه هم فراهم شود. 

پیشنهاد به شهردار منطقه 
کشف اســتعداد ها و نخبه پروری در میان جوانان 
و نوجوانان، به ویژه اهالی منطقه 11، یکی از اهداف 
مهم محمد فقیری اســت. او برای رســیدن به این 
هدف و همچنین کمک به مجموعه شهری پیشنهاد 
راه اندازی مجموعه های ورزشی با همراهی شهرداری 
منطقه را می دهــد و در این باره می گوید: » ما آماده 
همکاری با شهرداری منطقه هستیم. برای 
مثــال، اگر زمین یا فضایی مناســب در 
اختیارم قرار دهند، ســعی می کنم با 
دعوت ورزشکاران پیشکسوت 
و نخبه های ورزشــی از 
این فرصت استفاده 
کنم و در زمینه 
و  شناســایی 
استعداد ها  کشف 
نخبه هــای  و 
ورزشــی کــه تــوان 
مالــی چندانــی بــرای 
ادامــه ورزش کردن ندارند 
ســالمتی  حفظ  بــرای  یا 
نیاز  روحی شان  و  جسمی 
بــه ورزش دارنــد، گامی 
بردارم تا منطقه با کمک 
نخبگان ورزشی سریع تر 
بــه توســعه   و  آبادانی 

برسد.«

استمداد قهرمان جهان از شهرداری و خّیران برای توسعه 
ورزش قهرمانی در محله منیریه

 نخبگان ورزشی را به  
محله می آورم

بهارهخسروی

  عاشق فوتبال بود. فقط کافی بود از گوشه کناری توپی قل بخورد بیاید زیر پایش. پا به توپ می شد 
و ساعت ها پی آن می دوید. »محمد فقیری« همسایه کشتی گیر فرنگی کار ما در محله امیریه میان همه 
بچه محل ها و اهالی به عشق فوتبال معروف بود و اغلب روزهای هفته در بوستان رازی تمرین می کرد، اما 
یکباره سر از تشک کشتی درآورد. روزهای اول برای تمرین همچنان با کفش فوتبال رو تشک کشتی 
حاضر می شد، اما با خودش قول و قراری گذاشته بود که خیلی زود به آمادگی بدنی برسد و بتواند در 
تیم ملی کنار بزرگان جای داشته باشد و همان هم شد. فقیری به فاصله 2 سال ونیم بعد از شروع کشتی، 
عضو تیم  ملی فرنگی کشور شد و بر سکوی قهرمانی مسابقات آسیایی و جام جهانی جوانان ایستاد و 
در مسابقات جوانان سال 2۰۰5 لیتوانی هم از رویارویی با کشتی گیر رژیم صهیونیستی سرباز زد. او این 
روزها عالوه بر مربیگری و کشف استعداد های ورزشی، با دغدغه کاهش آسیب های اجتماعی مدیریت 
»باشگاه ورزشی شهید یاســینی« تحت مالکیت وزارت ورزش و جوانان را برعهده دارد. به بهانه روز 

تربیت بدنی با »محمد فقیری« همسایه ورزشکار مان گفت وگو کردیم. 

امیریه، قلمســتان و منیریه ســر صحبت را باز 
می کند: »همیشه یک توپ فوتبال زیر پایم بود 
و دائم در حال تمرین بودم. عضو تیم نونهاالن 
ســایپا شــدم و تا پای بازی با تیم نوجوانانش 
هم پیش رفتم. در پســت  هافبک بازی کردم و 
شــب و روزم به فوتبال ختم می شد. عالقه به 
کشــتی برایم از یک اتفاق جالب شــروع شد. 
دوســتی داشــتم به نام »صالح خالقی« که در 
مسابقات آســیایی رده نوجوانان، سال 2001 ـ 
2002، شرکت کرد و مقام آورد. برای تماشای 
بازی هایش به اســتادیوم رفتم و تماشــای این 

رشــته  از کشــتی گیران  فقیری«  » محمد 
فرنگی محله امیریه است. ورزشکاری که عنوان 
قهرمانی مسابقات آسیایی در رده جوانان و جام 
 جهانــی و تورنمنت های داخلــی را در کارنامه 
ورزشــی اش دارد و بارها در مسابقات انتخابی 
تیم ملی و لیگ هــای داخلی و جهانی موفق به 
کســب عنوان های قهرمان و مدال طال شــده 
است. همسایه ورزشکار ما که عشق فوتبال بود 
و با یک ماجرای جالب ســر از تشــک کشتی 
درآورد. او با یادی از روزهای کودکی و پا به توپ 
شدنش در دل کوچه پســکوچه های محله های 

دسته جمعی مسابقات لیگ جوانان که تیم باشگاه شهید یاسینی سوم شد

مسابقات جام جهانی 
زمستان 2010 ارمنستان

تمرین در باشگاه شهید یاسینی

مسابقات جام جهانی 2010 ارمنستان

عنوان های قهرمانی 
نام و نام خانوادگی: محمد فقیری 

سال تولد: 10/2۴ /1۳6۳
محله: امیریه 

رشته ورزشی: کشتی فرنگی
وزن: ۵۵  کیلو 

سابقه عضویت در تیم ملی: در مسابقات آسیایی 200۴ و 200۵ 
و 2009 و 2010، مسابقات جام جهانی 2007 آنتالیا و 2008 

مجارستان و 2010 ارمنستان و 2012 روسیه و عضو تیم ملی در 
مسابقات جهانی 200۵ لیتوانی و 201۳ مجارستان

عنوان های افتخار آمیز: قهرمانی 2 دوره آسیا، مدال برنز 
جام جهانی مجارستان 2008 قهرمان، مسابقات جام جهانی 

2010 ارمنستان، قهرمان جام جهانی 2012 روسیه، کسب 
مقام سوم تیمی لیگ جهانی کشتی 2016 مجارستان 

و قهرمانی کشور و تورنمنت های بین المللی
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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

وقتی حرف از کمک بــه مناطق محروم مانده و 
یاری رساندن به مردمان نیازمند می شود، نیازهای 
اولیه در نظر گرفته می شــود. خوراک و پوشاک و 
وسایل بهداشتی اولین چیزهایی هستند که در این 
کمک ها تأمین می شــوند. اما واقعیت این است که 
در کنار این نیازهــای اولیه برای زندگی، این افراد 
نیازهای دیگری هم دارند. روح و روان آنها هم باید 
تغذیه شــود تا راهی باشد برای زندگی بهتر و پیدا 
کردن مسیری که پیش از این روشن نبوده است و 
کتاب یکی از آن چیزهایی است که می تواند چراغي 
در این راه باشــد. بنابراین، كتاب هم باید در میان 
مجموعه کمک هایي كه براي شــهرها و روستاهای 
دورمانده از امکانات گوناگون در نظر گرفته مي شود، 
گنجانده شود. فرهنگسرای اندیشه با همین دیدگاه 
اســت که اجراي طرح نذر کتاب را شروع کرده و تا 
امروز هم تعداد زیــادی کتاب به مناطق محروم و 

روستاها فرستاده است.
 

غحایی برای خوح
»فاطمه جمالو«، مسئول کتابخانه فرهنگسرای 
اندیشه، می گوید: »این کتابخانه پویش جمع آوری 
کتــاب برای مناطق کمتر برخوردار را از تابســتان 
امســال شــروع کرده اســت تا اهالی این مناطق 
هم بتوانند به کتاب دسترســی داشته باشند. طی 
فراخوانی که تابستان دادیم از شهروندان درخواست 
کردیم تا کتاب هایی را کــه در خانه نیازی به آنها 
ندارند، اهدا کنند و در این طرح شــرکت داشــته 

باشند.« 
در این مدت دست کم 5 مرتبه کتاب ارسال شده 
است. در ماه گذشــته به 2 روستا در چهارمحال و 
بختیاری و آذربایجان غربی کتاب ارســال شــده و 
آخرین بسته کتاب از این فرهنگسرا، در چند هفته 
گذشته، به خرمشهر فرستاده شده است و کتابخانه 
یک موسسه خیریه در این شهر دریافت کننده 150 

جلد کتاب از فرهنگسرا بوده که آن را بین اعضایش 
تقسیم کرده است.

او می گوید بســیاری از افــرادی که به کتابخانه 
می آیند و عضو هستند در این طرح کمک کرده اند. 
آنها چه با اهدای کتاب بی استفاده شان و چه با خرید 
کتاب نو ســهمی  در این کار داشته اند و بی تفاوت 

نمانده اند. جمالو این کار را تأمین غذای روح می داند 
و می گوید این کار، درست مثل  جمع آوری خوراک 
برای نیازمندان، تأمین خوراک روحی انسان هاست. 

ب هایی برای همه کتا
رده هــای ســنی مختلــف در پویــش اهدای 

کتاب در نظر گرفته شده اســت. جمالو می گوید: 
»کتابخانه های روســتایی از همه رده های ســنی 
مخاطب دارند. به همین دلیل، همه کتاب ها در كل 
گروه های ســنی پذیرفته می شود، حتی کتاب های 
کمک درسی هم در این طرح اهدا شده اند و از آنجا 
که قیمت این کتاب ها باالست و بسیاری برای تهیه 

آنها با مشکل مواجهند، ممانعتی در قبول آنها نبوده 
اســت. حتی کتاب های درســی که به روز و سالم 

باشند هم در این طرح وجود داشته اند.« 

 استقبال
با وجود کرونا و کمتر شــدن رفت وآمد به مراکز 

فرهنگی، اســتقبال از این طــرح در میان اعضای 
کتابخانه و دیگر شــهروندان چشمگیر بوده است. 
هرچند بیشتر اهداکنندگان از میان اعضای کتابخانه 
بوده اند. البته ناشــران هم در این طرح مشــارکت 
داشــته اند، از جمله کانون پــرورش فکری. جمالو 
می گوید: »اهدای کتاب به کتابخانه ها همیشه وجود 

داشته اســت، ولی در این طرح چون هدف ارسال 
کتاب به کتابخانه های روســتایی و مدارس مناطق 
محروم اســت، باعث اشتیاق بیشتری شده است.« 
او می گوید اگر طرح ادامه پیدا کند و اطالع رسانی 
بیشتری هم انجام شــود، کتاب های بیشتری هم 

جمع آوری و فرستاده می شوند.

 فرهنگسرای اندیشه با پویش »نذر کتاب«
هموطنان را در لذت کتابخواني سهیم مي کند

پ  ـژوپ  ـژواك دانااك دانایيیي  
تا دوردست ها

شقایقعرفینژاد

  در کتابخانه تــان کتاب هایی دارید که دیگر 
نمی خوانیدشــان؟ کتاب هایــی هســتند که 
دلتان می خواهد دیگران هــم آنها را بخوانند؟ 
می خواهید بــرای کتاب های جدید در کتابخانه 
جا باز کنید؟ مجموعه اي کتاب در انباري دارید 
كه مدت هاســت خاك مي خورد و نیازی به آنها 
ندارید؟ دوســت دارید مردمی  از دیار دور که 
دسترســی به کتاب ندارند، کتاب بخوانند؟ راه 
دوری نباید بروید. کتاب هایتان را بردارید، یا به 
یک کتابفروشی بروید و چند جلد کتاب بخرید 
و آنها را به فرهنگســرای اندیشه برسانید. آنها 
کتاب هایتــان را در قالب پویش »نذر كتاب« به 
سفری دور و دراز می فرستند و به دست آنهایی 

می رسانند که قدرشان را خواهند دانست.

آنها که به میدان آمدند
اعضای کتابخانه فرهنگسرای اندیشه 
دعوت کتابخانه را بی پاسخ نگذاشته اند. 
این طرح شروع  که  تابســتان  از  آنها 
کرده اند  اهدا  کتاب  زیادی  تعداد  شده، 
که حاال در دســتان دوستانشــان در 

شهرها و روستاهاست. 
»مرضیه توکلی« 4 ســال است که 
این طرح 8  او در  کتابخانه است.  عضو 
جلد کتاب هدیه کرده و خوشحال است 
که توانسته در این پویش شرکت کند. 
نباید  نظر من، کتاب ها  او می گوید: »به 
یک جا بمانند. باید آنها را دست به دست 
کرد تا تعداد بیشــتری آنها را بخوانند. 
من هم با همین ایده، وقتی متوجه شدم 
کتابخانه فرهنگسرا در حال جمع آوری 
و فرســتادن کتاب به نقــاط مختلف 
است، کتاب هایی هدیه کردم تا کسانی 
دورتر از من آنچه را بخوانند که من هم 

خوانده ام.« 
سهراب هم از اعضای جوان کتابخانه 
شود،  برده  اسمش  ندارد  دوست  است. 
اما تعــداد زیادی کتــاب هدیه کرده 
است. او یک مسئله را در این کار مهم 
می داند: »کسانی هستند که کتاب های 
اهدا می کنند.  را  پاره خودشان  و  کهنه 
ارزش کتاب به نو بودنش نیســت، ولی 
این هــم که کتاب هــای خط خورده و 
پاره مان را هدیه کنیم، قشنگ نیست.«

او که دانشجوســت، از قیمت باالی 
کتاب می گوید و این که عالوه بر آن در 
خیلی از روســتاها و شهرهای کوچک 
کتابفروشــی  اصال  مرکز،  از  دورافتاده 
و کتابخانه ای نیســت. بنابراین، معتقد 
جمعی  طرح های  چنین  با  باید  اســت 
به یــاری اهالی این مناطق رفت و لذت 

کتاب خواندن را به آنها تقدیم کرد.
یکی دیگر از اعضا که کتاب هایی به 
کتابخانه هدیه کرده، »شــبنم مرادی« 
خانه اش  در  و  اســت  کتابخوان  است. 
کتاب  زیادی  تعداد  با  دارد  کتابخانه ای 
که دیگر به آنها نیــاز ندارد. می گوید: 
»تعدادی از کتاب هایــی را که به آنها 
نیاز نداشــتم، کنار گذاشــته بودم و 
قصد داشتم در پارک های مختلف روی 
نیمکت بگذارم تا هرکس خواست، آنها 
را بردارد و مطالعه کند. اما وقتی متوجه 
اندیشه  شدم كه کتابخانه فرهنگسرای 
در حال ارســال کتاب به روســتاها و 
شــهرهای مختلف است، کتاب ها را به 
اینجا آوردم. به نظرم کار بسیار مثبتی 

است باید ادامه پیدا کند.«
کتابخانه  عضــو  صابــری«  »مریم 
نیســت. اما از طریــق آگهی هایی که 
کتابخانه  اینســتاگرام  صفحه های  در 
گذاشته شــده، از این طرح باخبر شده 
و 10 جلــد کتاب هدیه کرده اســت. 
عقیــده دارد محرومیت از کتاب و دور 
بــودن از آن نتیجه خوبی ندارد و یکی 
از بزرگ ترین کمک هایی که به بچه های 
مناطــق محروم مانده می تــوان کرد، 
این  با  تا  برای آنهاست  فرستادن کتاب 
کتاب ها سفر کنند و تجربه بیندوزند و 

بزرگ شوند.

کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان

کتابخانــه اصلی کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان شاید نوستالژیک ترین کتابخانه تهران است 
و خیلی از ما روزهــای کودکی مان را با کتاب های 
این کتابخانــه گذرانده ایم. این کتابخانه، در خیابان 
خالد اســالمبولی، یکی از بزرگ ترین کتابخانه های 
تحقیقاتی ادبیات و هنر کــودک و نوجوان و منبع 
اصلــی اطالعات در حــوزه ادبیــات و هنر کودک 
و نوجوان در ایران به شــمار مــی رود.  کتابخانه در 
سال 1۳51 با نام »آبراهام لینکلن« و تحت پوشش 
انجمــن ایران و آمریکا در مرکز فرهنگی عباس آباد 
در فضایی حدوداً 400مترمربعی تأســیس شد.  با 
گذشت سال ها، کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری 
هنوز از بهترین کتابخانه های کودک در تهران است و 
در کنار کالس های مختلف برای کودکان در کانون، 
آنها می توانند ساعت های خوبی را در کتابخانه و در 

میان کتاب ها بگذرانند. 

کتابرانه سرو
کتابخانه ســرو در خیابان یوســف آباد زیر نظر 
فرهنگسرای سرو با نام قدیم بانو به فعالیت می پردازد. 
این مرکز به دلیل داشتن فضای مناسب کتابخانه ای 
و انــواع فعالیت های فرهنگی، نقــش عمده ای در 
توســعه فرهنگی منطقه دارد. این کتابخانه دارای 
بیش از 29 هزار جلد کتاب است. بخش مرجع این 
کتابخانه شامل کتاب شناســی ها، دایره المعارف ها، 
فرهنگ ها، زندگی نامه ها و منابع جغرافیایی اســت 
و می تواند خدمات گوناگونی به مراجعان ارائه کند. 

کتابرانه و مرلز اسناد انجمن حلمت و فلسفه
کتابخانه مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران 
غنی ترین کتابخانهی تخصصی در زمینه فلســفه 
و شــاخه های آن در کشور اســت. این کتابخانه با 
مجموعه ای معــادل 20 هزار جلد کتاب فارســی 
و عربــی و نزدیک به 18 هزار جلد کتاب به ســایر 
زبان ها، ۳00 عنوان نشــریه فارسی و عربی، ۳00 
عنوان نشریه به ســایر زبان ها و حدود ۳00 عنوان 
پایان نامه کارشناســی ارشد و دکتری در مساحتی 
حدود 800 مترمربع در خیابان نوفل لوشــاتو فعال 

است. 

کتابخانه اندیشه
کتابخانــه اندیشــه در خیابان شــریعتی و در 
فرهنگسرای اندیشه از کتابخانه های شناخته شده 
منطقه اســت. در ایــن کتابخانــه کتاب هایی با 
موضوعات کلیات، فلسفه، روان شناسی، دین، علوم 
اجتماعی، زبان، علوم عملی، هنر، ادبیات، تاریخ و 

جغرافیا را خواهید یافت. 
این کتابخانه شامل بخش مخزن با بیش از 47 
هزار جلد کتاب اســت. بخش مرجــع با 4 هزار و 
۶00 جلد کتاب به صــورت مجزا در همه رده های 
موضوعی وجود دارد کتابخانه بخش نشــریات هم 
دارد که شــامل 15 عنوان روزنامــه و 1۶0مجله 
خریداری و اهدا شده اســت. بخش کودک هم با 
۳۶00 جلد کتاب برای اســتفاده کــودکان آماده 

است. 

کتابرانه مجتبی مینوی

کتابخانه استاد مجتبی مینوی در واقع در منزل 
شخصی اوســت. از افتتاح کتابخانه مینوی اکنون 
بیش از 40 سال می گذرد و امروز شمار کتاب های 
چاپی و ســنگی کتابخانه حداکثــر به حدود 20 
هزار مجلد می رســد. کتابخانه مینــوی، افزون بر 
آنچه آمد، شامل 144 عنوان نسخه خطی و 100 
عنوان میکروفیلم و ۳98 عنوان نسخه عکسی هم 
می شــود. بنابراین، شــمار مجموع کتاب های آن، 
اینک از مرز ۳0 هزار گذشته است. مجموعه ای از 
نامه ها و یادداشت ها و عکس ها و اسناد مینوی نیز 

در این کتابخانه نگهداری می شود. 

کتابخانه عطار نیشابوری
کتابخانه عطار نیشــابوری در ســال 1۳75 در 
فرهنگسرای عطار، در میدان بریانک، خیابان شهید 
دعوتی، تأسیس شده است. این کتابخانه با ظرفیت 
40 هزار جلد در زمینه های مختلف ادبیات، علوم 
اجتماعی، تاریخ، جغرافیا، رمــان و کودکان قابل 
استفاده برای شــهروندان اســت. کتابخانه عطار 
نیشابوری شامل چند بخش می شود: سالن مطالعه 
با گنجایش 70 نفر، مخــزن کتاب، امانت، مرجع 
و کودک و نوجوان که پذیرای دوســتداران کتاب 

است. 

 کتابرانه هدی 

ســاختمان کتابخانــه هــدی بــا مســاحت 
۳09 مترمربع در ســال 1۳80 در خیابان قزوین، 
نبش خیابان شهید کاظمی،  تأسیس شد. کتابخانه 
هــدی دارای 27 هزار جلد کتاب اســت که یکی 
از بخش های تخصصــی آن، بخش منابع قرآنی و 
قرآن شناســی است و پژوهشــگران می توانند در 

تحقیقات خود از این مجموعه استفاده کنند. 

کتابخانه پارک شهر
کتابخانه عمومی پارک شهر، یکی از قدیمی ترین کتابخانه های عمومی شهر 
تهران در 1۶ مهر 1۳40 در محوطه پارک شهر تهران، در محله سنگلج گشایش 
یافت. نخستین مجموعه این کتابخانه که حدود ۳ هزار و 800 جلد کتاب بود، 
بیشــتر از طریق شرکت ملی نفت و شهرداری فراهم شده بود. در سال1۳50، 
کتابخانه به ســاختمان جدید واقع در خیابان بهشت، ضلع جنوبی پارک شهر 
منتقل شــد. این کتابخانه ابتدا زیر نظر ســازمان کتابخانه های عمومی شهر 
تهران وابسته به شهرداری اداره و بودجه آن هم از طریق 1/5 درصد کمک های 
شــهرداری تأمین می شد، اما از سال 1۳7۳ تحت پوشــش وزارت ارشاد قرار 
گرفت. کتابخانه به مساحت 2هزار و 8۳0 مترمربع در 2 طبقه واقع شده است. 

کتابرانه مجلس
ایــن کتابخانه را باید زاده انقالب مشــروطیت و مجلس در ســال 1285 
دانست. ظاهراً نخستین جوانه شکل گیری کتابخانه مجلس هنگامی سبز شد 
که مرتضی قلی خان هدایت، نخســتین رئیس مجلس، در سال 1285 هجری 

شمسی دستور خرید چندین جلد کتاب حقوقی را صادر کرد. 
ســاختمان اصلی کتابخانه مجلس در 17 بهمن 1۳41 گشــایش یافت و 
با اوج گیری انقالب در ســال 1۳57 به مدت ۶ ماه تعطیل شــد. در دهه 70 
با تجدید ســازمان کتابخانه و تصویب اساسنامه جدید، این کتابخانه به عنوان 

»کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی« تغییر نام یافت. 

کتابرانه ملل
حاج حسین آقا ملک، بنیانگذار کتابخانه و موزه ملی ملک، این گنجینه را 
در سال 1۳1۶ خورشیدی بر آستان قدس رضوی وقف کرد. کتابخانه و موزه 
ملی ملک در محوطه باغ ملی اکنون یکی از مؤسســه های فرهنگی آســتان 
قدس رضوی است که به شیوه غیر دولتی و غیر انتفاعی در چارچوب وقف نامه 
زیر نظر مســتقیم آستان قدس رضوی فعالیت می کند  کتابخانه ملی ملک با 
داشتن بیش از 19 هزار عنوان نسخه نفیس خطی، یکی از ۶ مجموعه بزرگ 

نسخه های خطی در ایران است. 

کتابخانه رازی
کتابخانــه رازی زیر نظر فرهنگســرای رازی، واقع در پارک رازی 
در خیابــان هالل احمر، به فعالیت می پــردازد. تعداد کتاب های این 
مجموعه به ۳5 هزار و 798 جلد می رسد که از این تعداد 7 هزار جلد 
در حوزه کودک و نوجوان اســت. تاکنون بیش از 10 هزار نفر در این 
کتابخانه عضو شــده اند و 17۶1 نفر نیز به طور فعال از این کتابخانه 

استفاده می کنند. 

کتابرانه تئاترشهر
کتابخانه تئاتر شهر، کتابخانه تخصصی تئاتر است و در پشت بام 
مجموعه تئاترشهر قرار گرفته است. این کتابخانه به مرکز هنرهای 
نمایشــی اختصاص داردکتابخانه و مرکز اسناد تئاتر طی تمام این 
ســال ها که از عمرش می گذرد با مدیریت های مختلف اداره شــده 
اســت. این کتابخانه، بالغ بر 25 هزار جلد کتاب  و حدود هزار عضو 

فعال دارد. 

کودکان نادیده گرفته نشده اند
 بخشــی از اهدای کتاب برای کودکانی بوده که باید با کتاب کودکی کنند و رویا 
ببافند و البته یاد بگیرند. این کودکان در مناطقی زندگی می کنند که احتماال جز کتاب 
درسی، کتاب دیگری وجود ندارد و به همین علت هم هست که در این طرح نادیده 
گرفته نشده اند. جمالو می گوید کسانی بوده اند که از کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان برای این کودکان کتاب خریده اند و به کتابخانه اهدا کرده اند. عالوه بر آن، 
کتاب های زیادی هم در این حوزه به کتابخانه رسیده است تا به دست کودکان برسد.   
در ارسال کتاب به روستاهای مختلف بافت جمعیتی هم مهم بوده است. روستاهایی 
كه جمعیت کودکان در آنها بیشتر است کتاب های بیشتری هم در این زمینه دریافت 
کرده اند و به روستاهایی با بزرگساالن بیشتر طبیعتا کتاب های بیشتری در رده سنی 
بزرگسال ارسال شده اســت. اما به هر حال، رده های سنی مختلف برای هر روستا 
در نظر گرفته شــده اند.  نحوه ارسال کتاب ها هم متفاوت بوده است. در بعضی موارد 
کتاب ها با پست فرستاده شــده و از بعضی روستاها مسئول کتابخانه مراجعه کرده 
و کتاب ها را دریافت کرده اســت. حتی از دانشجویان هم برای این کار کمک گرفته 
شده است: »بچه های جهاد دانشگاهی تهران که سفرهای دانشجویی و تحقیقی به 
روستاها داشــته اند، در این طرح به ما کمک کرده اند و کتاب ها را هم با خودشان به 

روستاها برده اند. 

با کتابخانه های پهنه مرکزی 
پایتخت آشنا شویم

نشانییارمهربان
کجاست؟

  در پهنــه مرکــز تهران 
کتابخانه های مختلفی فعالند. 
بعضــی از آنهــا معروفند و 
بعضی دیگر کمتر شــناخته 
شده اند. آنچه می آید نگاهی 
به این کتابخانه هاســت. در 
این فهرســت البتــه تمام 
اما  ندارند،  وجود  کتابخانه ها 
آنها  مهم ترین  شــده  سعی 

معرفی شوند. 
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

ماجرای تغییر نــام کوچه هــا و خیابان ها ماجرایی 
تکراری است. خیلی از خیابان ها و کوچه ها، به خصوص 
در دوره پیشین شورای شهر، تغییر نام یافتند و اسم های 
دیگری از اشــخاص سرشــناس و هنرمنــدان به خود 
گرفتند. اما مورد عجیب کوچه گوهر در خیابان شریعتی 
جالب است. چون اسمی برای آن 
تلفظش  انتخاب شده که حتی 
آسان نیست. »محمود فرخی«، 
شورایار محله کاج، قبل از اینکه 
اصاًل به نام کوچه اعتراض داشته 
باشد، از این شاکی است که در 
این تغییر نــام، کوچه 8متری 
تبدیل به »خیابان« شده است! 
او می گویــد: »از ســال 1۳۳۳ به این طرف، اســم این 
کوچه گوهر بوده است. خیابان هم نیست. روز چهاردهم 
یا پانزدهم ماه پیش بود که یکباره متوجه شــدیم اسم 
کوچه به اَهَرم تغییر پیدا کرده اســت. اسمی که حتمًا 
باید صدای حروفش را نوشت، در غیر  این صورت اشتباه 

تلفظ می شود.« 

 شوخایاخان بی خبرند
این شــورایار می گوید در این باره از دیگر شورایاران و 
مدیران محله هم پرس و جو کــرده، اما هیچ کدام از این 
تغییر نام مطلع نبوده اند. زمانی هم که از دلیل نامگذاری 
پرسیده اند، باز جوابی نشنیده اند و فقط گفته شده مصوبه 
شورای شهر سابق بوده است: »تنها چیزی که به ما گفته 
شد این بود که مسئول وقت کمیته نامگذاری که آقای 
حق شــناس بوده است، زاده شهری به نام اهرم در استان 
بوشهر اســت. ما حدس می زنیم به همین دلیل و برای 
اینکه اسم کوچه باالیی ما هم بوشهر است، اینجا را هم به 
این اسم نامگذاری کرده اند که البته اصاًل منطقی نیست.«

 نامه  به شهرداخی و شوخای شهر
 او و دیگر شورایاران و اهالی محله و کوچه نامه هایی 
برای شهردار و رئیس شورای شهر نوشته  و خواسته اند از 
این نامگذاری صرف نظر کنند و کوچه به نام اولش نامیده 
شــود. فرخی می گوید: »حرف ما این اســت که حقوق 
شــهروندی مان نادیده گرفته شده است و بودجه ای قرار 
اســت صرف شود تا اسم و نشــانی عوض شود که اصاًل 
الزم نبوده اســت.« او که از ســال ۶۶ ساکن این محله 
اســت، می گوید در جریان یک بازدید و زمانی که خانم 
معاون شــهردار، به او می گوید در یک نامه اسم کوچه را 
اهرم بنویسد، تازه متوجه تغییر پالک کوچه شده است. 

 شوخای ناممحاخی خیابان ها تشلیل نشد
فرخی می گوید خواسته اند موضوع را از طریق یکی از 
اعضای شورای شهر در کمیته نامگذاری خیابان ها مطرح 
کنند، ولی با گذشت تقریبًا ۳ ماه از شروع کار شورای شهر 
جدید، این کمیته هنوز تشکیل نشده است. او از نامه ای 
هم می گوید که به امضای 70 نفر از اهالی محل رسیده 
است و در آن خواسته اند که اسم کوچه عوض نشود، ولی 
راه به جایی نبرده است: »این نامه را ۳ روز بعد از شروع 
کار آقای زاکانی، شــهردار تهران به دفتر او فرستادیم و 
همین طور به دفتر آقای چمران و منتظر پاسخ آنهاییم.« 
اهالی کوچه گوهر آنقدر به تغییر اسم کوچه معترضند که 
یکبار هم روی آن رنگ پاشیده اند، ولی فرخی می گوید 
با آنها صحبت کرده ایم و می خواهیم این تغییر از طریق 

قانونی و به دور از جوسازی انجام شود. 

الت تغییر نام   مشل
فرخــی که صاحب یک بنگاه امالک در همین محله 
است، مشکالتی را فهرست می کند که این تغییر نام به 
وجود آورده اســت: »وقتی اسم تغییر پیدا کرده خیلی 

  اهالی کوچه گوهر یک روز که از خانه بیرون آمدند تا سر کارشان بروند یا خرید کنند، متوجه شدند در 
خیابان َاهَرم زندگی می کنند و نه کوچه گوهر. تابلو و پالک کوچه به سادگی عوض شده بود و بعد از ۶۰ سال 

تبدیل به نام دیگری شده بود که خوشایندشان نبود. 

شقایقعرفینژاد

»گوهر« چرا »اَهرَم« شد؟

در نخستین دوره جایزه  
دوساالنه مؤسسه نیکوکاری 

دکتر مجتبی معین

»داراالکرام«
درردهدومقرارگرفت

نخســتین دوره از جایزه  دوســاالنه  
مؤسســه نیکــوکاری دکتــر »مجتبی 
معین« با تمرکز بر نوآوری در حل مسائل 
اجتماعی و با تأکید بر 2 رویکرد  ترویجی 
و آموزشــی در ســازمان های مردم نهاد 
برگــزار شــد. هــدف از برگــزاری این 
دانش،  مدیریت  مستندسازی،  دوساالنه 
نوآوری، حرفه ای شــدن، ایجاد دغدغه 
در مدیران و کارشناســان و نیز ارتقای 
ســازمان های  در  کارشناســی  ظرفیت 
مدنی از طریق آمــوزش و توان افزایی و 
ترغیــب ســازمان های مردم نهاد به این 

مهم است. 
 مؤسسه  خیریه داراالکرام که نزدیک 
به 2 دهه در حوزه آموزش دانش آموزان 
مستعد بی سرپرست در منطقه ۶ فعالیت 
می کند، بــا برخــورداری از امتیازهایی 
آنالین »به  همچون طراحــی ســامانه 
مهربانــی«، برای جمــع آوری اطالعات 
دانش آموزان، توانســت در کنار »انجمن 
احیای ارزش ها« و »مؤسســه قطره« در 

رده دوم قرار گیرد. 
فراخــوان جایزه دی ماه ٩٩ منتشــر 
و مهلت ارســال آثار تا پایــان فروردین 
١٤٠٠ تمدید شد و مجموعًا ٣٤ نهاد از 
کل کشور در این فراخوان شرکت کردند 
که در این میان ١٩ نهاد خیریه از استان 

تهران بودند. 
غالــب موضوعــات مــورد توجه از 
ســوی ســازمان های مدنــی در ایــن 
فراخوان، ســالمت و آموزش، نوجوانان، 
کارآفرینی  محیط زیست،  توانمندسازی، 
و اشتغال، معلوالن و سالمندان، فرهنگی 
و صلــح، کودکان کار، افــراد در معرض 

آسیب و محرومیت زدایی بود. 
پیش تر نیز مؤسسه معین در راستای 
این فراخوان ٤ کارگاه آموزشی و نیز 10 
جلسه  مشاوره در حوزه  مدیریت دانش، 
گزارش نویســی، مستندســازی و تولید 
محتــوا در شــبکه های اجتماعی برگزار 

کرده بود. 
»ســعید مدنــی« جامعه شــناس و 
پژوهشــگر حوزه جامعه مدنــی، دکتر 
»رضوی« جامعه شــناس و فعال مدنی، 
دکتــر »وامقــی« عضو هیئــت علمی 
مرکز تحقیقــات مدیریت رفاه اجتماعی 
دانشکده علوم بهزیســتی و توانبخشی، 
»لیال ارشــد« پیشکسوت و فعال حقوق 
کودک و بنیانگذار خانه خورشــید دکتر 
»پیام روشــنفکر«، پژوهشگر اجتماعی 
و عضــو هیئــت علمی دانشــکده علوم 
بهزیستی و توانبخشی و نیز »مراد ثقفی« 
روزنامه نگار، پژوهشــگر و فعال مدنی از 

داوران این جایزه  دوساالنه بودند. 
مؤسسه نیکوکاری دکتر مجتبی معین 
یک نهــاد خیریه مردمــی و غیردولتی 
در ســطح ملی اســت که در زمینه های 
آموزشی، پژوهشی، اجتماعی و  ترویجی 
برای کمک به پیشــگیری از مشکالت و 
آسیب های اجتماعی و کاهش فرایند رو 

به گسترش آنها فعالیت می کند. 

گالیه اهالی کوچه گوهر 
طول می کشــد تا اداره پســت و دیگر سازمان ها هم در از یک تصمیم بی دلیل

جریان این تغییر اسم قرار بگیرند. االن بسته های ما اگر 
با اسم قبلی پست شــده باشد، به دست ما نمی رسد. از 
این گذشــته، اسم جدید سخت خوانده و تلفظ می شود 
و دلیلی هم برای این نامگذاری وجود نداشــته که بعد 
از ۶0 ســال تغییر پیدا کند. ما بــه مردم خطه اهرم در 
استان بوشهر احترام می گذاریم و دوستشان داریم. ولی 
جا افتادن این اســم در تهران دشوار است و مردم هم به 
همان اسم قبلی عادت کرده اند.« یکی از اهالی می گوید: 
»ما از ســال 1۳40 ساکن این کوچه هستیم و اسم آن 
در تمام این ســال ها گوهر بوده است. تمام کاسبان هم 
این کوچه را به همین اســم می شناســند، اما به یکباره 
اسم تغییر کرد و حتی معنی اسم اهرم را هم نمی دانیم.« 

اکت به دستمان نمی خسد  مرسو
»شایان شــاهان« می گوید: »بعد 
از تغییر نام، تمام مرسوالت ما اشتباه 
فرستاده می شــود. ما در این کوچه 
شرکتی داریم و با این تغییر نام دچار 
مشکل شده ایم؛ هرکسی با اسم قدیم 
دنبال شرکت ما بگردد و از اسم جدید 
اطالع نداشته باشد، سردرگم می شود، 

چون کوچه ای به اسم گوهر را پیدا نمی کند.«
»محمدرضا کریمی« یکی دیگر از 
اهالی این کوچه اســت. او نزدیک ۳0 
سال اســت که در این کوچه زندگی 
می کنــد و می گوید: »بعد از این همه 
ســال که کوچه با نام گوهر شناخته 
شــده، دلیلی برای تغییر نام آن وجود 
نداشته است. گوهر اسم غیرمتعارفی 
نبود و اســم جدید هم اســم چهره 

شاخصی نیست. برای همین از این تغییر تعجب کرده ایم.« 
او هم از کسانی است که نامه به شورای شهر و شهرداری را 
امضا کرده و امیدوار است نتیجه مثبت در پی داشته باشد. 
یکــی دیگر از اهالی که در این باره صحبت می کند و 

مثل سایر ســاکنان از این تغییر نام 
خوشنود نیست، »زهرا کریمی« است. 
او می گوید: »من ۳0 ســال است در 
این کوچه زندگی می کنم. یک روز که 
از خواب بیدار شــدیم، متوجه شدیم 
اسم کوچه عوض شــده است و این 
برای ما و کسبه ای که ۶0 سال است 
با همین اسم کار می کنند، آزاردهنده 

اســت. تمام مدارک ثبتی ما به اسم کوچه گوهر است و 
حاال این تغییر اسم، مشکل ساز شده است.«

محمود فرخی
شورایار محله کاج

شایان شاهان
ساکن کوچه

محمدرضا کریمی
ساکن کوچه

زهرا کریمی
ساکن کوچه

 در گذشته، چون دانش پزشکی پیشرفت چندانی 
نداشت و واکسن سازی و روش های مقابله با پاندمی ها 
به عرصه نیامده بود، بشر همیشه در مقابل همه گیری 
دســت و پا بســته عمل می کرد تا به مرور و بعد از 
کشــتاری بی رحمانه موج بیماری رو به افول بگذارد. 
بیماری هایی مانند آبله، وبا، حصبه، طاعون و تیفوس 
جای پــای فاجعه باری از خود در تاریخ بشــر به جا 
گذاشــته اند تا به این روزها برسیم و کرونا را تجربه 
کنیم با ذکر این نکته که البته قصه پاندمی ها همچنان 
ادامه دارد و قطعًا »کووید ـ 19« آخرین پاندمی دنیا 

نخواهد بــود. به همین بهانــه و در این 
گزارش، بــا روایت »مــژگان جعفری«، 
پژوهشگر تاریخ، همراه می شویم و به مرور 
مختصر تاریخ بعضی از بیماری های رایج 

تهران در سده گذشته نگاهی داریم. 
علم مانند بســیاری از پدیده ها نسبی 
اســت. در واقع این طور نیست که در علم 
خطا یا اشتباهی رخ ندهد و همه معادالت 

باعث شکل گیری مدینه فاضله باشد. اما آنچه مبرهن 
است اینکه برنامه علم خدمت به بشر و افزایش ضریب 
ایمنی و ســالمت افراد است. مردم تا پیش از کشف 
واکسن و اکتشــافات علمی و پزشــکی اغلب برای 
درمان دست به دامن دعانویسان، حکیمان تجربی و... 
بودند که گاهی همین دوا و درمان ســند مرگ آنها 
را امضا می کرد. »مژگان جعفری«، پژوهشگر تاریخ، 
به نوشته های »هانری رنه دالمانی«، سیاح فرانسوی، 
در کتاب »ســفرنامه از خراسان تا بختیاری« گریزی 
می زند و می گوید: »پایبنــدی ایرانیان به موهومات 
در درمان بیماری ها شــگفت انگیز است، عدم نظافت 
و ندانســتن دستورهای بهداشتی موجب تولید افکار 
موهوم و خرافی شده اســت و در مواقع بروز امراض 

مســریه مانند تیفوس و اســهال و وبــا و طاعون و 
مخصوصــًا آبله که قاتل کودکان اســت به چیزهای 

موهومی متوسل می گردند.«

 امیرلبیر و دمرمونی اوضاع ایران 
در شــرایطی که مــردم برای بقــا و حفظ جان 
عزیزانشــان به خرافات دل بستند و دستورات خرافی 
را نســخه نجات می دانســتند و ماالریا، وبا و طاعون 
در میان مردم بیداد می کرد، امیرکبیر و جانشینانش 
به فکــر تغییر در ســبک زندگی و احــواالت مردم 
می افتند. به گفته »مژگان جعفری« دکتر 
»ادوارد پــوالک « کــه زمانــی طوالنی در 
ایران عصر ناصری به ســر برده اســت، در 
سفرنامه اش، »ایران و ایرانیان«، بیماری های 
مربوط به شــکم و روده، کبد، تب و اسهال 
خونی را در ایران فراوان برشمرده و خنازیر، 
ســل و نرمی اســتخوان را ویــژه برخی 
ناحیه های ایران می داند. جعفری در بخش 
دیگر به نوشــته های هانری دالمانی که بیماری های 
اصلی در ایران را به چند گروه اصلی دسته بندی کرده 
است، اشاره می کند: »سومین گروه بیماری ها که در 
ایران نسبتًا زیاد انتشار دارد استسقا، کچلی کودکان، 
آبلــه مرغان و امثال این بیماری هاســت که در همه 
فصل ها ظاهر می شود و چه بسا هرکسی را در هر سن 
و سال که باشد گرفتار می کند. جز این مرض ها برخی 

بیماری های محلی و بومی نیز وجود دارد.«
بر اســاس منابع و اســناد موجود، بیماری های 
پوستی همچون کچلی، جرب، برص، جذام، سالک و 
به ویژه آبله رواجی بسیار داشت و به دالیلی گوناگون 
پدیــدار می شــد. رویارویی با بیماری های پوســتی 
که بیشــتر واگیردار و همه گیر نیز بودند، با توجه به 

شرایط نامساعد بهداشت فردی و همگانی دشوار بود، 
همچنین چهره کلی شهر و شهروندان را ناخوشایند 
می کرد، زیرا آسیب ها و لکه های جدی از خود بر سر و 

صورت و ظاهر افراد برجای می گذاشت. 

آبله و قرنطینه جحام   
یکی از پاندمی های شــایع که در ایران هم مبارزه 
با آن و ریشــه کن کردنش تقریبًا یک قرن زمان برد 
بیماری آبله بود. عارضــه ای که اغلب کودکان به آن 
مبتال می شــدند و تبعات آن تا بزرگســالی بر چهره 
آنها نمودار بود. جعفــری در این باره می گوید: »آبله 
گســترده ترین و همه گیرترین بیمــاری ای بود که 
کودکان و مردم را همــواره درگیر می کرد. کودکان 
حتی اگر از آبله جان ســالم به در می بردند رد آن را 
بر چهره خود داشــتند و تا پایان زندگی با آن روزگار 
می گذراندند. هانــری رنه دالمانی، با نکته بینی به این 
موضوع توجه کرده است و در کتابش نوشته که زنان 
ایرانی اغلب از خطر آبله مصون نمانده و چهره زیبایی 
ندارند و چون به ســن دختران قابل ازدواج اروپایی 

برسند، مانند پیرزنان می شوند.« 
اما در میــان بیماری های شــایع، ماجرای جذام 
وخیم تر بــود. این بیماری هرچنــد کمتر و به گونه 
دوره ای با توجه به شــرایط جغرافیایی رخ می داد، اما 
سالمت فرد گرفتار به آن بازگشت پذیر نبود. حکومت 
از  این رو پس از مدتی برآن شد بیماری و بیماران را به 
قرنطینه جدی درآورد. چهره نازیبای این بیماری به 
اندازه ای بود که مردم ناآگاه از علم پزشکی جذامیان 
را جن زدگانی می پنداشــتند که به گناه اعمال خود 

گرفتار آمده یا جن در آنان حلول کرده است. 

اکن  چلی کود  ک
بیمــاری کچلی در میان کودکان و بزرگســاالن 
طبیعی و شایع بود. برای درمان این بیماری نسخه های 
زیادی پیچیده می شد، اما چون عمومیت داشت کسی 
از آن خجالت نمی کشید. جعفری درباره این بیماری 
به نوشته های »ژان شاردن«، سیاح مشهور فرانسوی 
در دوره صفوی، اشاره می کند: »چون کچلی عمومیت 
دارد هیــچ کچلی از ابتالی بــه این بیماری خجالت 

نمی کشد.«
»ویلم فلور« در کتاب »ســالمت مــردم در دوره 
قاجار« در این باره می نویســد: »بیماری های قارچی 
سر، به دلیل سطح پایین بهداشت، پخش گسترده ای 
داشت و از طریق حمام های عمومی انتشار می یافت.«
او در ادامــه تأکیــد می کند: »به علت شــرایط 
نامناسب بهداشتی اکثر حمام ها، برخی بیماری ها نظیر 
بیماری های تنفسی، پوســتی، تراخم و عفونت های 
قارچی و روده ای نیز از طریق آب خزینه که به صورت 
مشترک مورد استفاده قرار می گرفت، شیوع می یافت. 

آب خزینه ۳ بار در سال تعویض می شد.«
همچنیــن باورهای شــگفت زنان که ســر نوزاد 
را هنــگام تولد با موادی عجیب آغشــته، تا 2 هفته 
نگه می داشــتند بی آن که آن را شست وشــو دهند 
یا پیچیدن همیشــگی ســر کودکان و نیز شــرایط 

سلمانی ها این بیماری را گسترش می داد. 

ب پایترت و بیماخی ساکل  آ  
سالک یا زخم شرقی یا در اصطالح پزشکی نوین 
»لیشــمانیوز«، گونه ای بیماری پوستی است که در 
اثر گزش یک پشــه خاکی پدید می آید. این بیماری 
بر اســاس منابع تاریخی، درگذشته از یک جوش یا 
زخم کوچک آغاز می شد و سپس به مرحله چرک و 
ترکیدگی می رسید. این بیماری در همه جای ایران 
و به ویژه در پایتخت قجری از همه بیشتر رایج بود و 
به نحوی یکی از نشــانه های تهرانی بودن سالک بود. 
جعفری در این باره به نوشــته دکتر »پوالک« اشاره 
می کند: »این بیماری که ممکن بود توسط سگ های 
خیابانی نیز منتقل شود، بیشتر پیرامون استخوان گونه، 
گوشه های بیرونی چشم، پلک زیرین، روی لپ، نوک 
بینی و گاه روی استخوان بینی، پیشانی، پلک فوقانی، 
الله گوش و لب ها نمود می یافت و بیشــتر کودکان 
یک تا 7ساله بدان دچار می شدند.« سالک البته تنها 
ویژه کودکان نبود و در همه ســنین دیده می شــد. 
»جعفر شهری«، نویسنده، در نوشته هایش نیز به این 
بیماری اشاره می کند و آن را نشانی از تهرانی بودن به 
شــمار می آورد. او برآن است که سالک از آب ناپاک 
تهران بر می آمد. او در کتاب طهران قدیم نوشته است: 
»مرض سالک نیز رهاوردی بود که نشانه تهرانی  بودن 
به حساب می آمد و هرکسی سالک نداشت به تهرانی 
 بــودن باورش نمی کردند، چــه می گفتند آب تهران 
سالک می آورد. مرض خوش سلیقه ای که اکثراً صورت 
و پیشــانی و بینی را فراگرفته، پشت دست و ساعد و 

بازو هدف دومش باشد.«

  همه گیری »کووید ـ 1۹« باعث تغییر کردن معادالت بســیاری در ســبک زندگی مردم دنیا شد، 
چراکه پاندمی ها یکی از دشــمنان سرسخت و خطرناک بشر محسوب می شوند و قدمتی به بلندای 
تاریخ حیات انسان دارند. در واقع، می توان گفت هیچ جنگی به این میزان در میان بشر کشته برجای 
نگذاشــته است و خسارات بالیای طبیعی، مانند سیل و زلزله یا حتی آتش سوزی، هم به پای تلفات 

حاصل از ظهور پاندمی ها نرسیده است. 

مروری بر بیماری های رایج سده گذشته تهران 

روزگاری که 
سالک بیداد می کرد

مژگان جعفری 
پژوهشگر تاریخ

سایربیماریها
یکی از مهم ترین اپیدمی های 
تهران قدیم در دوره قاجار بیماری 
ماالریــا بــود. فلــور در این باره 
تیفوئیدی،  »تــب  می نویســد: 
تیفوس، ماالریــا و آبله از جمله 
بدترین بالیا برای مبارزه قلمداد 
می  شد.« عالوه بر این بیماری های 
پوســتی، بیماری هایی دیگر نیز 
مانند ســرخک، مخملک، پیوک 
و خارشــک در این روزگار رواج 
بسیار داشــتند. بیماری سرخک 
که به ویژه اواخر زمستان و اوایل 
بهار بســیار همه گیر و گسترده 
بود، زخم هایــی در دهان و بینی 
پدیدار می ساخت. همچنین دکتر 
پوالک معتقد بود که باید بیماری 
را به حال خود بگذارند تا جریان 
عادی اش را بگذرانــد، اما از آنجا 
که به روایت این پزشک اتریشی، 
حکیمــان و طبیبان ســنتی با 
خوراندن مسهل و تنقیه، کودک 
را به اســهال های مزمن و خونی 

مبتال می کردند، بیمار می مرد. 

بهارهخسروی

میز خبر
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مهارتکاربارایانهوصداگذاری
درفیلم

این روزها که دنیا به سرعت در حال پیشروی به سمت 
زندگی مجازی اســت و ما در محاصره رایانه ها قرار 
گرفته ایم، کسب مهارت کاربر رایانه جزو ضروریات زندگی 
محسوب می شود. اگر عالقه مند به آشنایی با علوم تخصصی 
رایانه هســتید شــرکت در دوره های پاییزه فرهنگسرای 
فناوری را به شما پیشنهاد می دهیم. این دوره های تخصصی 
شــامل مهارت های هفت گانــه )ICDL(، اینترنت، تایپ 
ســریع، گرافیــک، ســخت افزار مقدماتی و پیشــرفته، 
نرم افزارهای فنی و مهندســی، برنامه نویسی و پایگاه داده، 
لینوکس، مهندسی شبکه، سیسکو، رباتیک، دوره تخصصی 
فالی )آشــنایی با فن صدا سازی و صداگذاری در فیلم های 
ســینمایی و تئاتر(، گرافیک خالق و... است.  برای ثبت نام 
می توانید به نشانی edu. farhangihonari.ir مراجعه 
کنید. همچنیــن می توانید آخرین برنامه های آموزشــی 
فرهنگســرا را هم از صفحه اینستاگرام این مرکز به نشانی 

itfarhangsara دنبال کنید. 

مشاورهخانواده؛
حضوریوآنالین

شــیوع پاندمی کرونا و تغییر سبک زندگی باعث 
ایجاد محدودیت ها و یکسری مشکالت در خانواده ها 
شده اســت. مشکالتی که شــاید با یک درددل  ساده یا 
راهنمایی صحیح از میان برداشته شود و زندگی به روال 
متعارفش برگردد. بر این اســاس، فرهنگسرای خانواده با 
ارائــه خدمات مشــاوره ای حضوری و آنالیــن برای رفع 
مشــکالت و معضالت خانوادگی پیشگام شده است. این 
خدمات با هدف ایجاد آرامش، پیشــگیری از آسیب های 
خانواده، رشــد، تعالی، انســجام، بهبود و تقویت روابط و 
تعامالت اعضای خانواده ارائه می شــود. شهروندان برای 
اســتفاده از این خدمات می توانند به نشانی خیابان سید 
جمال الدین اسدآبادی )یوسف آباد(، خیابان بیست و یکم، 
بوســتان خانواده مراجعه کنند یا قبل از حضور با شماره 

887128۳9 تماس بگیرند. 

آموزشخیاطیدرسرایقلمستان
اگر به هنر خیاطی عالقه مندید و دنبال راه اندازی 
یک کسب و کار خانگی هستید، حتمًا سری به 
ســرای محله قلمستان بزنید. در این ســرا دوره های 
آموزش خیاطی، از مبتدی تا پیشرفته، برگزار می شود 
و شرکت کنندگان پس از پایان دوره ها و کسب مهارت 
در هنــر خیاطی می توانند بــه خودکفایی اقتصادی 
برسند.  برای نامنویسی در این دوره ها و بهره مندی از 
مزایای آموزشی آن می توانید به نشانی خیابان قزوین 
شــرقی، خیابان شــهید محمد جوادیان )قلمستان(، 
پالک 207 مراجعه کنید. برای کسب اطالعات بیشتر 

هم با شماره 55481702 تماس بگیرید. 

هویتپیشخوانپیشخوان

استعفای رئیس نظمیه به دلیل صدای بوق حمام!

قدیم ها که هنوز پایتخت سر و شکل سنتی خودش را داشت و امور مردم چندان وابسته ثانیه ها و 
ساعت ها نبود، بوق حمام برای تعیین زمان     تردد های شبانه اهالی تهران نقش بسیار مهمی داشت. اما 
بشنوید از حکایت این بوق حمام که در بعضی از روایت ها آمده باعث ناراحتی »کنت دومونت فرت«، 
رئیس نظمیه دوره ناصرالدین شــاه، هم شده بود. در حمام های قدیم، مردم به وقت گرگ و میش، 
بوق هایی را که از شاخ درست شده بود به نشانه باز بودن حمام ها به صدا در می آوردند. معمواًل بوق ها 
در 2 نوبت به صدا در می آمد؛ یکی برای اعالم باز شدن حمام و دومی برای اعالم تبدیل حمام مردانه 
به زنانه. حمام ها از ســاعت ۳ بعد از نیمه شب تا ساعت 8 صبح مردانه بود و از ساعت 9 صبح زنانه 
می شد. از طرف دیگر، »کنت دومونت فرت« از طرف ناصرالدین شاه رئیس نظمیه تهران شد و برای 
برقراری نظم و تأمین امنیت دارالخالفه یکسری مقررات سخت را در قالب حکومت نظامی اجرا کرد. 
ممنوعیت   تردد در شهر از ساعت 12 تا 5 صبح یکی از این قوانین سخت برای پایتخت نشینان بود. 
یک شب که دست بر قضا رئیس نظمیه برای سرکشی راهی محله های تهران شد، دید که در ساعت 
منع     تردد، مردی بقچه به دست در حال گذر است. کنت سد راه این مرد از همه جا بی خبر می شود و 
ساعت منع     تردد را گوشزد می کند. مرد بیچاره از صحبت های رئیس نظمیه چیزی متوجه نمی شود 
و خطاب به او می گوید تابع بوق حمام است که االن به صدا درآمده و اعالم کرده که حمام باز است. 
رئیس نظمیه هم حسابی از این پاسخ ناراحت می شود و پیش ناصرالدین شاه می رود و اعالم استعفا 

می کند. حرف او این بوده: »در این شهر یا من باید دستور بدهم یا بوق حمام!  « 

چرافرزندمشادنیست؟
بدرفتاری با فرزنــد، طرد کردنش و 
غافل شدن از او با اینکه خیلی شایع 
است، ولی دلیل اصلی ناشــادی فرزندان 
نیست. علت بزرگ شــاد نبودن فرزندان 
حاصل عملکرد پدر و مادرهای خوش نیتی 
است که فرزندانشان را مجبور می کنند کاری 
را که دوست ندارند، انجام دهند. فرزندان 
هم، به خصوص نوجوانان، برای دستیابی و 
رسیدن به آزادی، در برابر تالش های پدر و 

مادرشان مقاومت می کنند. 
اصــل بدیهــی نظریــه انتخــاب در 
فرزندپروری این اســت که اگر می خواهی 
فرزندت شــاد، موفــق و با تــو صمیمی 
باشد، کاری نکن که فاصله بین تو و اون زیاد 
شود. معنای این اصل بدیهی این است که 
اگر می خواهید فرزندانتان با شما صمیمی 
بمانند از آنها مدام انتقــاد نکنید و آنها را 
تهدید، تحقیر، تنبیه یا تطمیع نکنید. هر 
چقدر سعی در کنترل کردن دیگران داشته 

باشید، فاصله شما با آنها بیشتر می شود. 
بخش دیگــر ماجــرا اما بــه کنترل 
عصبانیت والدین مربوط می شود. در واقع 
خشــم، هیجان پایه ای است که هر کسی 
آن را می فهمد. می تــوان به افراد آموزش 
داد که چگونه خشــم خود را بدون آسیب 
زدن به خود یا دیگــران مهار کنند. آنچه 
حائز اهمیت است، قبول مسئولیت اعمال 
خود و پذیرش احساسات به عنوان بخشی 

از ماهیت بشری است. 
هنگامی کــه والدین به طــور کارآمد 
هیجان هــای خــود را مهــار می کننــد، 
فرزندانشــان هم یاد می گیرند تا به همین 
شــیوه عمل کنند. روشــی کــه والدین 
بــرای مدیریت خود در شــرایط انفجاری 
)عصبانیت بیش از حد( بــه کار می برند، 
الگویی برای فرزندشان می شود تا به هنگام 

خشم یا اندوه از آن الگو تبعیت کنند. 
بنابراین، کنترل خشم و عصبانیت چیزی 
اســت که همه والدین بــه آن نیازمندند. 
خودمهار گری روشی برای کمک به والدین 
اســت تا از وارد کردن صدمه به فرزندشان 
اجتناب کنند. با کسب این مهارت، والدین 
خواهند توانست با فرزندشان به شیوه هایی 
مؤثر، حتی در لحظات تنش زا، تعامل کنند. 
مثاًل وقتی کودک ما شــاهد است که 
به نظر خیلی عصبانی می آییم، اگر خشم 
خود را فرو بخوریم و ســکوت کنیم و از او 
بخواهیم برای چند دقیقه  محیط را ترک 
کند تا کنترل خود را دوباره به دست  آوریم، 

او نیز از این شیوه استفاده خواهد کرد. 
سروان »معصومه رهنمون« 

مشاور خانواده مرکز مشاوره کمیل 
سرکالنتری هشتم

تریبون بهارهخسروی

 دبیر تحریریه:  سروش جنابی
 تحریریه:  ابوذر چهل امیرانی 
بهاره خسروی/ فاطمه عرفی نژاد

معصومه حق جو / فرزین شیرزادی

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

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

 نشانی: خیابان ولی عصر)عج( نرسیده به پارک وی کوچه تورج پالک14  کد پستی: 19۶۶۶5۳۳8  صندوق پستی: 4595۶-19۶۶۶  تلفن:2۳02۳100   دورنگار:2۳02۳488

دوره های پاییزی فرهنگسرای عترت 

همزمان با شروع فصل پاییز، برای افزایش اطالعات و آگاهی شهروندان و همچنین کسب 
مهارت های فردی و اجتماعی، نامنویسی دوره های آموزشی فرهنگسرای عترت شروع شد. 

 این دوره های آموزشی شامل مهد و پیش دبستانی، خیاطی، نقاشی و طراحی، نقاشی رنگ 
و روغن، سیاه قلم و آبرنگ، خوشنویسی و زبان انگلیسی به صورت حضوری و آنالین در سطوح 

مختلف سنی، از کودک تا بزرگسال، تدارک دیده شده است. 
همچنین آموزش ریاضی با چرتکه برای گروه سنی 5 تا 15 سال و کالس های تقویتی در 
دروس مقاطع ابتدایی و متوســطه اول و دوم در کنار دوره علوم قرآنی ویژه کودکان و بانوان 
و کالس مادر و کودک نیز در این برنامه آموزشــی گنجانده شده. دوره های بافتنی، قالیبافی، 
گلیم بافی، قالب بافی، تریکو بافی و...، به اضافه شیرینی پزی و آشپزی هم پذیرای عالقه مندان به 
این رشته هاســت. عالقه مندان برای  نامنویسی و حضور در این دوره های آموزشی که از هفته 
اول آبان ماه برپا می شود، می توانند به نشانی خیابان 17 شهریور شمالی، باالتر از میدان شهدا، 
خیابان خشکبار چی، نبش کوچه اعرابی، فرهنگسرای عترت مراجعه کنند. برای کسب اطالع 

از جزئیات بیشتر با شماره ۳۳۳22210 تماس بگیرید.

فرهنگسرا

 صاحب امتیاز: مؤسسه همشهری
 سردبیر: مهدی  علیپور


