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نگاه هفته

در منطقه ما برگزار شد

اختتاميه جشنواره سالمت و
جوانانمحلهها

چهارشنبه  8خرداد  1392شماره 458

اختتاميه جش��نواره سالمت و جوانان محلههاي شهر تهران در منطقه ما
برگزار شد .به گزارش خبرنگار همشهري محله ،اين جشنواره از آبان ماه
سال گذشته ،برگزار و دبيرخانه آن در منطقه ما مستقر و بيش از 41هزار
اثر از مناطق شهر به دبيرخانه جشنواره ارسال شد كه پس از داوري اين

آثار در هر منطقه 445 ،اثر در بخش داوري نهايي حضور يافتند و 11اثر
در رشتههاي كاريكاتور ،آثار حجمي ،فيلم مستند ،خوشنويسي ،نقاشي،
مقاله و داس��تان برگزيده شدند .هدف برپايي اين جشنواره ،ارتقاي كيفي
سالمت در جامعه شهري عنوان شده است.

بررسي معضالت قل قل مرگباري
كه روز به روز در محله فرحزاد بيشتر ميشود

همنوایی شبانه قليانها !
عطیه اکبری

قليانه�اي ك�وزهاي ،صداي خوش جارچي كه خبر از حضور مش�تري جديد م�يداد ،زغالهاي دو قراني
دور منق�ل براي چپقيها ،هنرنمايي نقاش�ان قهوهخانهاي بر ديواره�ا و پردهخواني و پيچيدن صداي
نقال در گوش حاضران تصويري از قهوهخانههاي قديمي در ذهنهاس�ت كه اين اين روزها رنگ
ديگري به خود گرفته است .آن روزها قهوهخانهها يكي از مهمترين مراكز اجتماعي به حساب
ميآمد و اتفاقات و حوادث مهم روز با حضور اصناف مختلف در آن مورد بحث و گفتوگو قرار
ميگرفت .به گواه مس�تندات تاريخي در س�ال  1310در تهران قديم  711باب قهوهخانه با سبك
و س�ياق آن روزها و كاركرد اجتماعي و فرهنگي خاص آن زمان وجود داشت ،اما امروز رنگ و بوي
قهوهخانهها مثل قديم نيست .نه خبري از پردهخوان و نقال است و نه هنر اصيل نقاشي قهوهخانهاي
در ديوارهاي آن چش�منوازي ميكند .امروز قهوهخانهها تنها محلي براي گذران وقت هس�تند كه
بس�ياري از جوانان بدون كوچكترين بهرهفرهنگي و اجتماعي ساعتها وقت
خود را در اين سفره خانهها هدر ميدهند .آمارها نشان ميدهد در منطقه ما
به بيش از  100س�فره خانه وجود دارد كه روزانه ميزبان افرادي بسياري است.
فصل بهار و رونق دوباره اين س�فره خانههاي س�نتي و روز دخانيات بهانهاي
ش�د براي اينكه بار ديگر به اين پديده در دل يكي از محلههاي آس�يبپذير
اجتماعي يعني فرحزاد بپردازيم.
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براي بازگو كردن مشكالت محله فرحزاد بيشتر از هر
كسي شوراياران پاس�خگو بودند ،چون وجود سفره
خانهها و قليان معضالت بس�ياري را برايش�ان رقم
زده است« .رحيم فرحزادي» يكي از افرادي است كه
وجود سفره خانههاي محله فرحزاد گلههاي بسياري
دارد .او ميگويد« :معضل ما اين نيست كه قليان باشد
يا نباش�د ،به بد و خوب قليان همكاري نداريم .حرف
ما اين است كه وجود سفره خانهها در محله فرحزاد
بهانهاي شده براي حضور جوانهاي بومي و غيربومي
و اين موضوع تبعات اجتماعي بس�ياري را به دنبال

داشته است كه بيحجابي و بيبند وباري و مشكالت
اخالقي يكي از آنهاس�ت ».فرح�زادي كه اين روزها
از داش�تن خانه در محله فرحزاد ناراحت است ادامه
ميده�د« :يكي از مهمترين داليلي كه هر روز باعث
افزايش س�فره خانههاي سنتي ميش�ود ،پر در آمد
بودن اين حرفه است .من قول به شما ميدهم كسي
كه يك قهوهخانه معمول�ي راه انداخته و از طريقش
كس�ب در آمد ميكند حاضر اس�ت دو برابر قيمت
عرف آن مغازه را بپردازد ،چون سودي كه بابت قليان
نصيب صاحبان اين ش�غل ميشود بسيار باالست».

تا به ح�ال هيچ كار اساس�ي براي محل�ه فرحزاد و
مشكالتش انجام نش�ده است .اين موضوع را حسن
فرحزادي يكي ديگر از ش�وراياران محله فرحزاد كه
پيگير مشكالت اس�ت ميگويد .فرحزادي ميگويد:
«ما تالش خودمان را كرده و ميكنيم اما مسئوالن هم
بايد آس�تين همت باال بزنند .بارها پيشنهاد دادهايم
كه وجود يك كميته براي حل مش�كالت فرحزاد به
دليل وجود س�فره خانههايش ضروري است .اينكه
نمايندههايي از تمام اصناف درگير اين موضوع شوند
يعني افرادي از ش�وراياري،ني�روي انتظامي ،اماكن،

اداره بهداش�ت انتخاب شوند و كميتهاي را تشكيل
دهند كه اين كميته هفتهاي يك بار تشكيل جلسه
دهد تا با عقل جمعي برايش چارهانديش�ي شود ،اما
متأسفانه حرفهاي ما به جايي نرسيده است و نظارت
بر كار اين س�فره خانهها به سركش�ي اداره اماكن و
دستور پلمب يك هفتهاي ،گرفتن تعهد و دوباره باز
شدن آنها منتهي شده اس�ت ».اين بيتفاوتيها در
شرايطي است كه هر روز به تعداد اين قهوهخانهها و
سفره خانهها اضافه ميشود و فرحزاد را به يك محله
توريستي با مشكالت تمام نشدني تبديل كرده است.

با تمام مس�ائل و مش�كالتي كه در محله فرحزاد
وج�ود دارد در اي�ن محل�ه فقط يك كيوس�ك
ني�روي انتظامي تعبيه ش�ده اس�ت .اين حرفها
را«رحيم فرح�زادي» ميگوي�د و ادامه ميدهد:
«ني�م نگاهي به محله فرحزاد و مش�كالتش ما را
به اين نتيجه ميرس�اند كه نظارت مستمر نيروي
انتظام�ي بر اين منطقه از نان ش�ب هم واجبتر
است .بارها پيشنهاد داديم كه يك كالنتري مجزا
براي اين محله تش�كيل ش�ود تا نظارت بر آن با

قوت بيش�تري انجام ش�ود ،اما نه تنها اين اتفاق
نيفتاده اس�ت ،بلكه موضوع اين است كه نظارت
بر محله فرحزاد در حال حاضر توسط دو كالنتري
انجام ميش�ود و اي�ن نظارت به دلي�ل يكپارچه
نبودن نظارت قوي نيس�ت ».فرح�زادي توضيح
بيش�تري ميده�د و ميگوي�د« :محل�ه فرحزاد
در حوزه اس�تحفاظي دو كالنتري ش�هرك قدس
و ولنج�ك ق�رار دارد و همين باع�ث دو گانگي،
نظ�ارت انتظامي در اين محدوده ش�ده اس�ت».
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