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مدير اداره سالمت منطقه خبر داد

برپايي همايش تخصصي
روز جهاني پوكي استخوان

همايش تخصصي روز جهاني پوكي اس��تخون با مشاركت اداره كل سالمت،
وزارت بهداش��ت و مركز تحقيقات استئوپروز كش��ور به ميزباني شهرداري
منطقه برگزار شد .به گزارش خبرنگار همشهري محله ،در اين برنامه دكتر
گلمكاني ،مديركل اداره سالمت شهرداري تهران ،دكتر سياري معاون بهداشتي

همچنين وس��طهاي خيابان ش��هيد اكبري ،جايي بين
س��اختمانهاي جديد سنگي و س��يماني و آهني ،هنوز
هم خاطرههاي��ي از معماري پدرانمان هس��ت؛ خانهاي
400مترمربعي ك��ه منزل يكي از اربابان حس��ينمردي
حدود 100س��ال پيش ب��ود .االن پيرزني در آن زندگي
ميكن��د و خانه هنوز پابرجاس��ت .نماي خانه ،طرش��ت
سابق را به ياد ميآورد و در چوبي و كلون دارش آدم را
بهگذش��تههاميكش��اند.
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هر دو شيفت سر كالس باشند .اين بود كه فرار از مدرسه
و قايم ش��دن الي درختان توت و گم شدن در مزرعههاي
طرش��ت ،بچهها را كيفور ميكرد .ساختمان مدرسه هنوز
هم پابرجاس��ت ،اما ديگر نه زنگي به ص��دا درميآيد و نه
بچهاي از آن فرار ميكند و نه آقامعلمي درس ميپرس��د.
امروز اين ساختمان به منزل مسكوني تبديل شده و ديگر
خبري از دعواهاي راه مدرسه و بازيهاي كودكانه نيست.
خيابان شهيدجواد اكبري
در اي��ن خياب��ان مس��جد قديم��ي وج��ود دارد كه
طرش��تيها بناي اوليه آن را متعلق به اوايل دوره اسالم
ميدانن��د .اما اينطور كه به نظر ميرس��د در قرن نهم
هجري س��اخته ش��ده و مدتي بعد در زم��ان صفويان و
پس از ورود ش��اه طهماس��ب به اين ديار ،مسجد رنگ
و بويي گرفت و مرمت ش��د .در طول عمر مسجد اهالي
توجهي به نگه��داري آن نكردند و به همين دليل رو به
خرابي نهاد .در دوره جديد ،شبس��تان تازهاي جاي يكي
از شبس��تانهاي قديمي را گرفت و مس��جد نونوار شد.

سهراه طرشت
در اين محدوده س��قاخانه قديمي وجود داش��ت كه در
زمان قاجار و براي رفع عطش بارفروش��ان ش��هريار و كن
س��ولقان و كرج ،ساخته ش��ده بود .سقاخانهاي كه پس از
چندين س��ال به يكي از معروفترين سقاخانههاي تهران
تبديل شد .همزمان با ساخته شدن خيابان و ميدان در آن
محل ،كمكم سقاخانه روبه زوال رفت تا اينكه در سال1375
برچيده شد .جايي نزديك سهراه باستان امروزي كه ديگر
جزو محله طرش��ت نيست ،خاطره سقاخانه هنوز در ذهن
اهالي طرشت و محلههاي اطراف زنده است.
كوچه آفرين
از ويژگيهاي برجسته اين كوچه حسينه طرشت است.
پرچم س��بز و سياهي كه در بام حسينيه طرشت به اهتزاز
درآم��ده عمري طوالني در اين محل��ه دارد .بناي اوليه آن
را به دوران مغوالن و زمان شيخ عبداهلل طرشتي و خواجه
نظامالملك نسبت ميدهند .اكنون اين ساختمان بازسازي
ش��ده و در دهه اول محرم بوي غذاي نذري فضاي اطراف
حسينيه را پر ميكند .البته قديمترها حدود  40 ،30سال
پيش ،محرم در اين حس��ينيه آداب ديگري داشت .مردم
در خانههايش��ان به قدر بضاعتشان غذا ميپختند و آنها را
در حسينيه يك كاسه ميكردند .بعد غذاها را بين اهالي و
مهمانها پخش ميكردند .در كنار آن غذاها ،نان مخصوص
طرش��تي هم بود كه ضخامتش به دو سانتيمتر ميرسيد
و تا هش��ت روز هم بيات نميش��د .امروزه هم در دهه اول
مح��رم ،روزي 5هزار كارت غذا چاپ ميش��ود .حس��ينيه
طرش��ت در حوالي خيابان آزادي غربي ،كوچه آفرين واقع
شده است.
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وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ،دكترپژوهي رئيس شبكه استئوپروز
كشور ،دكتر سيد محمود طباطبايي ،رئيس انجمن پوكي استخوان ايران ،دكتر
كشتكار رئيس مركز تحقيقات استئوپروز و جمعي از متخصصان حوزه پوكي
استخوان حضور داشتند.

مشاغل طرشت
طرش�تيها از گذشتههاي دور تا 40سال پيش،
كش�اورز و باغدار بودند .در گذر اصلي طرش�ت،
آهنگ�ري و نانوايي و بقالي نيز ب�ود .اما كار اصلي
مردم كشاورزي محسوب ميشد.
ب�ا آغاز تغييرات در ش�هرهاي كش�ور ،الگوي
معيش�ت مردم نيز به آهس�تگي تغيي�ر كرد و با
توجه به نيازهاي روز ،مش�اغل جديد ايجاد ش�د.
گرچه امروز نيز برخي از اهالي طرشت به باغداري
مش�غول هس�تند و در فصل بهار كه موسم توت
چيني است ،فرصت س�ر خاراندن هم ندارند ،اما
بيشتر س�اكنان به ش�غلهاي ديگر روي آوردند؛
شغلهايي مثل تعميرگاههاي خودرو ،طرشت را به
يكي از مراكز تعمير خودرو تبديل كرده است .اين
تعميرگاهها در دو جاي مش�خص محله جا خوش
كردهان�د؛ در ج�وار خياب�ان آزادي و مرز جنوبي
طرش�ت ،بيش�تر ،نمايندگيهاي خدمات پس از
فروش كارخانههاي خودروس�ازي قرار دارند و در
بخش شمالي محله و خيابان سهرورد تعميرگاهها
و مغازههاي ف�روش لوازم يدكي در كنار هم ديده
ميشود.
در اي�ن مح�دوده روز ب�ه روز از مس�احت
باغهاي طرش�ت و تعداد كش�اورزان كم ميشود
و س�اختمانها جاي باغها را ميگيرند .اگر فصل
بهار گذرتان به يكي از كوچهپسكوچههاي قديمي
طرش�ت افتاد احتماالً چند نفر را خواهيد ديد كه
گوش�ه چادر را گرفتهاند و منتظر ريختن توت از
درختان هستند.
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