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با مشاركت 4سازمان صورت ميگيرد

آموزش 10هزار راننده
سرويس مدارس

مع��اون آموزش س��ازمان حملونقل و ترافيك ش��هرداري ته��ران از آغاز
آم��وزش 10هزار راننده س��رويس مدارس پايتخت در قال��ب «طرح تعالي
تاكس��ي مدرس��ه» خبر داد و گفت« :اين طرح بهعنوان يك طرح مش��ترك
ب��ا مش��اركت 4مجموعه س��ازمان حملونقل و ترافيك ،س��ازمان مديريت
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و نظ��ارت بر تاكس��يراني ،پليس راهور تهران بزرگ و س��ازمان آموزش و
پرورش شهر تهران برگزار ميشود».به گزارش خبرنگار همشهري محله،
اين طرح از هفتم شهريور آغاز شده و تا پنجم مهرماه طي 5هفته متوالي
ادامه خواهد داشت.
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س��اخت
آس��تان امامزادگان عينعلي(ع)
و زينعل��ي(ع) ب��ه دوران فتحعليش��اه قاجار
برميگ��ردد .بن��اي اين آرامگاه را كه از بيرون تماش��ا
كنيد متوجه هشت ضلعي بودن آن ميشويد .اما وقتي داخل
آرامگاه برويد ،س��اختار مربع شكلي با طول و عرض چهارمتر را
ميبينيد .نقل شده كه در دوران حكومت ناصرالدين شاه قاجار يك
ايوان در بخش شرقي بقعه و يك مسجد در بخش غربي آن ساخته
ش��ده و بناي آرامگاه را وسعت داده اس��ت .از جمله اين تغييرات
ميتوان از ساخته شدن مس��جدي در ضلع شرقي گنبدخانه،
تزيين نماي بيروني بنا با آجر و ش��يرواني كردن سقف آن نام
برد .در سال 1358تغييرات و تعميراتي به عمل آمده و درهاي
كوچك غربي و غس��الخانه برداشته شده است .به مرور در سال ،1376
مرحوم فريدون پرهيزگار آخرين بازس��ازي را انجام داد و در س��ال 1380
ضريح جديد اثر ابوالحس��ني ميبدي جايگزين حرم چوبي و مشبك چهار
ضلعي(جعفري)شد.
به زيارت چه كسي ميرويم؟
در اين مكان دو عزيز دفن ش��دهاند كه نسبشان به امام سجاد(ع) برميگردد.
برخي معتقدند كه اين دو برادر هنگام شهادت هفت ساله و سيزده ساله بودند كه
در زمان امام رضا(ع) به همراه حضرت معصومه(س) در دوران خالفت هارونالرشيد
به ايران آمدند و توسط مأموران حكومتي به شهادت رسيدند.
بعد از زيارت به کجا برویم؟
بقعه امامزادگان عينعلي(ع) و زينعلي(ع) در غرب منطقه و در نزديكي ميدان
پونك واقع ش��ده است .بناي اين بقعه در وسط حياطي باصفا بنا شده و درختان
سرسبز حس خوبي را به فضاي روحاني اين امامزاده بخشيدهاند .اين امامزاده داراي
دو در ورودي اس��ت كه هريك از اين دو در به كوچه باغهاي محله پونك متصل
ميشود.

بناي
ساختمان امامزاده صالح(ع)
در زمان س��لطان محمد خدا بنده يعني
پدر ش��اه عباس كبير بهصورت گنبدي يكدست
از آجر س��اده ،باالي اتاق مربعي كوچك س��اخته شد.
طوري كه مزار امامزاده صالح(ع) درست وسط اين اتاق جا
ميگيرد و دورتا دور مزار را با ضريح چوبي مش��بك موسوم
به «خانهبندي مرب��ع خراطي» تزيين كردند؛ هنري كه در
عهد قاجار به اوج رس��يد .ميگويند سلطان محمد ،روي
لوح س��نگي اين ش��عر را حك كرد «ش��اد باد آن كس
كه اين بنياد س��اخت /ش��ادي ديگر چو فوالد ساخت/
نهصد و هش��تاد و ش��ش اين روضه را /بهراوالد علي(ع)آباد
ساخت» و كتيبه داخل ضريح را بر زمين نصب كرد .سال 1320
مرد نيك��وكاري به نام ابوطالب از تهران به فرح��زاد آمد و بقعه را
تعمير كرد و مرقد و اطراف آن را با كاشيهاي يكدست و مرغوب
پوش��اند .س��ال  1330هم آب انب��اري براي رفاه حال زائ��ران در صحن
بارگاه س��اخت .بارگاه امامزاده صالح(ع) هنوز هم در دس��ت تعمير است.
به زيارت چه كسي ميرويم؟
در ش��رق محله فرحزاد در دامنه كوهستان سيدي از فرزندان امام
زينالعابدين(ع) آرميده است .امامزاده معصوم صالح(ع) از امامزادگاني
اس��ت كه جزييات زيادي از زندگياش در كتابهاي تاريخي نيست.
خيليه��ا اين امام��زاده را با امامزاده صال��ح(ع) تجريش كه معروفتر
است ،اشتباه ميگيرند .اما اينجا با تجريش خيلي فاصله است.
بعد از زيارت به کجا برویم؟
از جاذبههاي گردش��گري امامزاده صالح(ع) فرحزاد بوستان گلپاد
اس��ت كه روي توتس��تان و چراگاه قديم فرحزاد بنا شده و محلههاي
قوچانيها را از محله امامزاده صالح (ع) جدا كرده است .در داخل بقعه
گوش��هاي از صحن قديمي را طاق سادهاي پوش��انده و سايباني براي
مزار ش��هداي گمنام درس��ت كردهاند .ش��هيد عباس اللي را اينجا به
خاك سپردهاند .مزار شيخ علي مقدسزاده نوري امام جماعت قديمي
فرحزاد كه بيش��تر از  50س��ال مردم ده به او اقت��دا كردهاند ،همين
جاس��ت .ضريح بس��يار كوچك و كمارتفاعي وسط رواق قديمي است
كه تاآن را لمس نكنيد متوجه نميش��ويد چوبي اس��ت .يكي ديگر از
جذابيتهاي اين مكان صداي بيوقفه جيك جيك گنجشكهاس��ت.
راه دسترس��ي به بقعه از طريق بزرگراه ي��ادگار امام(ع) ،خيابان ايثار،
چهارراه ايثار ،خيابان امامزاده داود(ع) است.

