هفته مهیج با شروع مسابقات قهرمانی باشگاههای والیبال مردان آسیا
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تقابل ستارگان والیبال جهان در
تهران؛ از امروز جام باشگاههای آسیا
آغاز میشود .هفتهای مهیج پیش
روی والیبال ایران و آسیا قرار دارد .هر
چند این رقابتها با حضور  8تیم
آسیایی برگزار میشود ...
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گزارش «ایران» از تعرفههای خدمات روانشناسی و مشاوره و چالشهای نظام مراقبت از سالمت روان

سالمت روان را بیمه کنید

سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور خبر داد

کشف هزار و پانصد تن
کاالی اساسی احتکار شده

با اقدام عملیاتی نیروی انتظامی در سراسر کشور بیش از  757تن گندم و آرد،
 301تن روغن خوراکی 151 ،تن ماکارونی 136 ،تن برنج و  100تن نهادههای
دامی مجموعاً بهارزش یکهزار و  194میلیارد ریال کشف شده است.

جنگ ستارگان در تهران

برخالف خیلی از مشاغل که تمایلی به استفاده از بیمه ندارند ،روانشناسان اصرار دارند که بیمهها روی کار آمده و با تقبل بخشی از هزینهها سبب شوند
مردم راحتتر بتوانند از خدمات مشاورهای استفاده کنند

صفحه  22را بخوانید
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وزارت امور خارجه ترکیه مدعی شد که سد سازیهای این کشو ر
روی دجله و فرات تأثیری در ایجاد ریزگردها ندارد

سکوت آنکارا درباره سدسازی ارس

وزارت امــور خارجــه ترکیه در واکنش به اعتــراض افکارعمومی و رســانههای ایرانی
مدعی شد که سدسازیهای این کشور روی دجله و فرات تأثیری در ایجاد ریزگردهایی
که این روزها نفس شــهروندان ایرانی در جنوب ،جنوب غرب و شــمال غرب کشور را
به شماره انداخته ،ندارد .این در حالی است که افکارعمومی ،رسانهها و کارشناسان
ایرانیاینروزها نگرانپیامدهایابرپروژه«داپ»هستندکهمستقیمامنیتغذایی
وآبیایراندرشمالغربوشمالشرقرانشانهگرفتهاست.

17

وزارت میراث فرهنگی :

طرح حراج اشیا یتاریخی
برخالف قوانین مصوب کشور است

ث فرهنگی ،صنایع دســتی
«علــی دارابــی» قائممقام وزیر میرا 
و گردشــگری در نامهای به نمایندگان مجلس ،طرح «اســتفاده
بهینه از اشــیای باســتانی و گنجها» را بدون پشتوانه کارشناسى،
علمــى و تخصصــى دانســته و تأکیــد میکنــد این طــرح از بعد
ث فرهنگی را به امری
معناشناسانه ،عبرت اندوزی و هویتی میرا 
مادی و اقتصادی تقلیل داده و همچنین در تجارب جهانی این
نگاهدرمدیریتمیراثفرهنگیتغییریافتهاست.
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مشکالت اهالی جزیرهای محصور میان بزرگراههای منطقه  4تهران

شمیران دیگر نو نیست
محمدمعصومیان

گزارشنویس

چنــد صدمتر بــا خیابــان هنــگام ،چند
متــر با محله نیــروی دریایی و چنــد قدم با
خیابان دالوران فاصله دارند اما فاصلهای
که مردم محله شــمیران نــو از لحاظ بافت
شهری با ســایر مناطق احســاس میکنند،
بیشــتر از اینهــا اســت .محلــهای محصور
شــده بیــن اتوبــان امــا م علــی (ع) ،اتوبان
شــهید زینالدین ،پارک لویزان و دیوارهای
پادگان نیروی دریایی .شمیران نو که پنجاه
و چند ســال قدمــت دارد درگیر مشــکالت
شــهری اســت کــه نمونــه آن در منطقــه 4
شهرداری تهران کمتر دیده میشود.
از خیابــان هنگام وارد خیابــان «وارباز»
میشــوم .بادهــای تند بهــاری درختــان را
میتکاننــد .عابــران در پیادهروهای باریک
محلــه مشــغول خرید از مغازهها هســتند.
دکانهای محلی متنوع و بدون قاعده کنار
هــم چیــده شــدهاند؛ بوتیک کنــار عطاری،
لبــاس مجلســی زنانه کنــار مرغ و گوشــت
فروشــی و ...بافــت بــازار در شــمیران نــو
هم شــبیه بازارهــای دیگر نیســت .بعضی
از مغازههــا را نمیتــوان دیــد مگــر اینکــه
از گــذرگاه تنگــی عبــور کنــی و بــه مغــازه

برســی .بیشــتر شــبیه خانههایی هستند در
طبقــه همکف کــه تغییــر کاربــری دادهاند
یــا پارکینگهایــی کــه تبدیل به پاســاژهای
زیرزمینــی شــدهاند؛ تودرتــو و دراز .میــدان
پاکدامــن کــه تقریبــاً مرکــز محلــه اســت
شــلوغتر از همــه جاســت .میوهفروشــان
دورهگــرد دورتادور میدان بســاط کردهاند و
ماشــین و موتور با تنگ شدن میدان پشت
هــم گیــر کردهانــد .پاکدامــن را بــه ســمت
خیابان نقاشــیان میروم که کمی خلوتتر
اســت .مردی تقریباً  70ساله گوشه خیابان
روبــهروی تو رفتگــی ورودی خانه ایســتاده
اســت .او  50سال است که ساکن این محله
ل خوشی از زندگی در آن ندارد:
اســت اما د 
«ترافیک اســت و مأمور ندارد ،شلوغ است
و نظافت ضعیف اســت؛ سال به سال یک
تانکر آب نمیآورند از باالی محله بشویند
و بیاینــد پایین شــب هم که میشــود  20تا
معتــاد بــاالی خیابــان مینشــینند و پاتوق
درســت میکننــد .بیشــتر خانههــا هــم که
پارکینگ ندارنــد و برای همین دائم نگران
این هســتم که معتادی روی ماشین خط و
خشی نیندازد».
همیــن طــور کــه حــرف میزنیــم،
بنــگاهداری کــه بیــکار اطراف مغازه پرســه

میزنــد ،وارد گفتوگو میشــود« :مشــکل
دیگر این محله این اســت کــه خانههایش
قولنامهای است البته دردسری ندارد چون
ســند مــادر دارد امــا بــرای همیــن قیمــت
اینجــا خیلــی ارزانتر از محلههــای اطراف
اســت ».مــرد قبلــی ادامه میدهــد« :همه
خانهها هم تجاری شــدهاند .االن شما نگاه
کنید بیشــتر مغازهها و کارگاهها شبیه تونل
زیرزمینی اســت ».او کارگاه شیشــهبری آن
طرف خیابان را نشانم میدهد و از خانهای
میگویــد که بعد از مــرگ صاحبخانه ورثه
آن را تبدیــل بــه کارگاه کــرد .تــازه متوجــه
بافــت عجیــب مغازههــا میشــوم .کمــی
خیابــان را باال میروم و خانههای عجیب و
غریبی میبینم که روی هم ســوار شدهاند،
انگار بعد از اتمام کار ســاختمان واحدهای
کوچکی روی پشــت بام ساخته شده است.
نمایی از سکونتگاههای بینظم و ناایمن.
برمیگــردم بــه ســمت بلــوار ابــوذر که
محلیهــا میگویند با ســاختن بلــوار و جدا
کردن خیابان مشــکالت و ترافیک بیشتری
نصیــب شــمیران نــو شــده اســت .خیابان
اصلــی باریکتــر شــده و اگــر کســی دوبلــه
پــارک کنــد ،بهســختی میتــوان از خیابان
عبــور کــرد .پدر و پســری کــه داخــل مغازه

فروش لوازم خانگی نشستهاند و در سکوت
به خیابان شلوغ خیره شدهاند ،از مشکالتی
میگوینــد که گریبان محله را گرفته اســت.
مــرد جوانتر میگوید« :ایــن خیابان محل
خرید و فروش است و از وقتی بلوار کشیدند
دیگر فروشی نداریم چون جای پارکی برای
خریدار نیست .از طرفی هم به خاطر تنگی
خیابان نمیتوانیم بار خالی کنیم».
او متولــد شــمیران نــو اســت و از پاییــن
بودن قیمتهای محله به خاطر مشکالت
زیــاد میگویــد« :قیمــت ملــک اینجــا باید
خیلــی بیشــتر از آن طــرف خیابــان هنگام
میبــود اما االن آنجــا دو برابر اینجا قیمت
دارد درحالــی کــه اینجــا قدیمیتر اســت و
باید گرانتر باشــد ولی برعکس است .یکی
از دالیلش همین ســاخت و ســاز بی قاعده
است .هر کس باالی خانه آلونکی ساخته و
اجاره داده است».
پیرمرد که در ســکوت به حرفها گوش
میدهــد ،به ســخن میآیــد .او اهــل میانه
اســت و از ســال  42ســاکن این محل شــده
اســت؛ روزگاری که شــمیران نو تازه درحال
شــکلگیری بــود .میگویــد« :آن زمــان کــه
من آمــدم این اطــراف فقط نارمــک بود و
مجیدیه و نظامآباد ،الباقی زمین کشاورزی

گزارش «ایران» از ادامه روند کاهشی فوتیهای کووید 19در ایران

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران:

مرگومیرهــای کرونــا در ایــران بــه نقطــه صفــر
نزدیــک شــده و رونــد نزولــی فوتیهــا ادامــه دارد.
طبق آمارهای مربوط به  4روز گذشــته اعداد مرگ
و میــر بیــن دو رقــم  3و  8فوتــی در روز در نوســان
اســت .اولین بار  20اردیبهشــت ماه عــدد قربانیان
کووید 19پس از  27ماه از شروع پاندمی کووید 19به
 3مورد فوتی در روز رسید.

رئیـس کمیسـیون شهرسـازی شـورای شـهر تهـران
اعلام کـرد داشـتن پارکینـگ بـرای سـاختمانهای
جدیـد تهـران الزامـی اسـت.مهدی عباسـی در مـورد
ایدههـای شـهرداری تهـران بـرای حـذف الـزام تأمیـن
توسـاز بـه ایسـنا گفـت :پارکینـگ
پارکینـگ در ساخ 
خـط قرمز ماسـت و همـه واحدهای جدید التأسـیس
بایـد پارکینـگ داشـته باشـند

واکسن
بالی جان کرونا

بود .آن زمان اینجا هیچی نداشت اما یواش
یواش شــلوغ شــد .خاطرم هســت با  2هزار
تومــان از میانــه آمــدم اینجــا چــون یکــی از
اقوام آمده بود و میگفت اینجا درحال رشد
است .خواربار فروشی باز کردیم و دیگر اینجا
ماندگار شدیم».
صــدای بــوق کرکننــده ماشــینهایی کــه
پشــت پــارک دوبلــه ماندهاند ،گــوش را آزار
میدهد ،دستفروشان زیادی هم گوشههای
پیــادهرو بســاط کردهانــد ،خیابــان حســابی
شــلوغ و پررفــت و آمــد اســت .دو پیرمــرد
ابتــدای کوچــه غربــی بلــوار داخــل بنگاهی
نشســتهاند .یکی عینــک آفتابی قاب طالیی
بــه چشــم دارد و آن یکــی صدایــی دورگه با
چشــمانی تیــز و نافذ .آنها هم مانند بیشــتر
محلیها حوصله توضیح جزئیات را ندارند
و میخواهنــد ســرو تــه حــرف را بــا گفتــن
«مشکالت خیلی زیاد است» هم بیاورند .هر
دو تقریباً  50سال است اینجا زندگی میکنند
و اولین مشکلی که از آن میگویند زیاد بودن
معتــادان کارتــون خــواب اســت کــه باعــث
نگرانی و مزاحمت میشــوند .مرد با صدای
دورگــهای میگویــد« :راســتش سالهاســت
مســئوالن وعــده دادهانــد که این محلــه را از
بنبســت دربیاورند ،حــاال بعضی میگویند
بایــد نیــروی دریایــی راه بدهــد .بعضی هم
حرفهــای دیگــری میزننــد ولــی خالصــه
اینجا بهترین نقطه آب و هوایی تهران است
اما دریغ از رسیدگی».
مرد عینکی که یاد گذشته افتاده میگوید:
«اینجا قبل از انقالب خارج از محدوده بود و
حتــی برق هم نمیدادند آب آشــامیدنی را
هم از باالی محل که تلمبه داشــت دستی و
با دبه برمیداشــتیم ولی خیلــی باصفا بود.
همیــن جایــی کــه االن نشســتهای آن موقع
کــه من خریــدم ،زمین کشــاورزی بــود و جو
میکاشــتند .االن هم جای بدی نیست فقط
بنبســت اســت و همیــن محلــه را شــلوغ و
پرترافیک کرده است».
کوچــه تنگ غربــی محله را بــاال میروم.
ســرباالیی تنــدی اســت و ماشــینها تنــگ
هــم پــارک شــدهاند و ماشــینهای زیــادی
هــم میخواهند به بلوار برســند تــا از محله
خــارج شــوند .در واقع هرجای محله باشــی
باید خودتان را به بلوار برســانید .کوچههای
تنگ و بنبســت و بی نظم دو ســمت نشان
از دست درازی ســاختمانها به محله دارد.
انگار زمان ســاخت گفتهانــد اگر چند متر آن
طرفتر دیوار بگذاریم چطور میشــود و این
کار را کردهانــد و هیچ اتفــاق خاصی نیفتاده
اســت .آلونکهــای زیــادی روی هــم بــاالی
هــر خانــه ســاخته شــده و ســاختمانهایی
بــا نماهــای آجــری و ســنگی در اندازههــای
کوچــک و بــزرگ آشــوبی تصویــری ایجــاد
کرد هاند.
خیابان دهم غربی هم شبیه فرعیهای
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اینجا قبل از انقالب خارج از محدوده بود و حتی برق
هم نمیدادند آب آشامیدنی را هم از باالی محل که
تلمبه داشت دستی و با دبه بر میداشتیم ولی خیلی
باصفا بود .همین جا آن موقع که من خریدم زمین
کشاورزی بود و جو میکاشتند .االن هم جای بدی
نیست فقط بنبست است و همین محله را شلوغ و
پر ترافیک کرده است

دیگــر پــر از خانههــای بدقــوار ه و کوچههای
تنگ اســت .چند مرد میانســال وسط کوچه
ایســتادهاند و حــرف میزننــد .سراغشــان
مــیروم تــا از گرفتاریهــا بگوینــد .اولیــن
ســؤال را کــه میپرســم مــرد مســنتر چنــد
قدم جلــو میآید و میگویــد« :این تیر برق
اولین مشکل ...چند ســال است نامهنگاری
میکنیــم کــه این تیــر بــرق درحــال افتادن
اســت امــا هیــچ کــس بــه حــرف مــا گوش
نمیدهــد ».چنــد نقطــه از تیــر بــرق بتونی
خالی شــده و تنها چند میلگرد نــازک آن را
نگه داشته است.
مــرد از نگرانــی اهالــی کوچــه میگویــد
و فاجعــهای کــه ممکــن اســت رخ بدهــد.
مــرد دیگــری از تنــگ شــدن خیابــان اصلی
با ســاختن بلــوار میگویــد« :آمدنــد خیابان
اصلــی را بلوار کردند خیلی خوب و قشــنگ
اســت امــا اگر آتشســوزی بشــود و یــک نفر
دوبلــه پــارک کرده باشــد ،دیگر جایــی برای
رفــت و آمــد آتــش نشــانی یــا آمبوالنــس
نیست».
مرد دیگری میگوید« :شــما صبح زود یا
شــب بیا ببین معتادها چطور وســط همین
خیابان خواب هستند .واقعاً گفتن ما تأثیری
هــم دارد؟ متاســفانه اینجــا را ول کردهانــد
وگرنه چطور همــه محلههای اطراف اینقدر
تمیز است اما اینجا را به زور جارو میزنند؟»
بــا هم از اتفاقــات خوبی کــه میتواند محله
را عــوض کنــد ،حــرف میزنند .یکــی از آنها
میگوید« :تنهــا خوبی که اینجــا دارد ارزانی
اجنــاس اســت و هر چیزی کــه بخواهی پیدا
میکنــی بــرای همیــن خیلــی از کســانی که

مهاجــرت میکننــد تهــران ،میآینــد اینجــا
زندگــی میکننــد .یکــی دیگــر از خوبیهــای
اینجــا ارزانتــر بــودن ملــک و اجاره اســت و
نزدیکی به مرکز تهران .کافی است  15دقیقه
قدم بزنی تا برسی به میدان رسالت».
خیلی از محلیهــا از حضور معتادان در
انتهای پارک الغدیر شکایت داشتند و در راه
برگشت به آن سمت میروم .در راه نزدیک
پــارک با پســر جوانی که در بنــگاه معامالت
ملکــی نشســته ســرحرف را بــاز میکنــم او
هــم از وفــور معتــادان میگویــد و کثیفــی
خیابانهــا .از مغــازه بیــرون میآیــد و چنــد
ســطل زبالــه را کنار هــم نشــانم میدهد که
تمام محتویاتشــان آن دور و اطراف ریخته
شده است« :مثالً کارگر میگذارند جارو بزند
اما معلوم نیست چکار میکند .یک مشکل
دیگر این است که سر کوچهها سطل آشغال
نیســت .اینجا منطقه چهار تهران است ولی
هیچ چیزش شبیه منطقه چهار نیست».
مســیر ســرپایینی را ادامــه میدهــم و
بــه زمیــن فوتبالــی میرســم کــه فنسهای
اطرافش شکســته و متروک شــده است .سر
میچرخانــم ،آن ســوتر روی دیوارهــا جــای
ســوختگی و لکههــای آتــش میبینــم کــه
ســفیدی دیــوار را ســیاه کــرده اســت .موازی
دیوار انتهایی پارک پیش میروم .چند سایه
در فرورفتگی دیوار میبینم که با صدای پای
من سریع از جا برمیخیزند .برمیگردم و به
سمت دیگری میروم .با خودم فکر میکنم
کاش بــه جای گعده معتادان در گوشــه کنار
زمیــن فوتبال صدای خنده و بازی نوجوانان
در پارک میپیچید.

