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 هزینه باالی خوراک دام و خشکسالی 
دامپروری شهرستان ری را تهدید می كند 

 »مهدی فنونی زاده« بازیکن قدیمي فوتبال سال هاست 
براي نجات معتادان تالش مي كند

دیگر وقت آن اســت که ایل و خانواده »احمد توکلی« و 
دیگر عشــایر ری بار و  بندیل شــان را ببندند و همراه 

گله های بزرگ و کوچک شان...

فوتباليســت هاي قدیمي به خوبي »مهدي فنوني زاده« را مي شناسند؛ 
سومين فوتباليست برتر آسيا در ســال1993 كه به خاطر گل زدن 
از راه دور به »آر. پي. جي« معروف شــد. این بازیكن استقاللي كه 
افتخارات زیادي در كارنامه ورزشي اش دارد، چندسالي است مدال 
خوش رنگ خدمت به گردن آویخته و مشــغول خدمت رســاني به 

اشخاصي است كه قصد دارند...

شمارش معکوس 
پایان زندگی عشایری

وفاي به عهد »آرپي جي«  
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دفتر خاطرات منطقه18 را 
با کمک اهالی بومی و قدیمی منطقه ورق زدیم
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 خاندان تبعیدی زندیه 
در قلعه یافت آباد

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح
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مدیریت ســازمان مدیرعامل
پسماندشــهرداریتهراندر
بازدیــدیکهازدومینفروشــگاه
زنجیــرهایگلماندداشــتبرلزوم
تســریاینطرحمبتکرانهوترویج
فرهنــگتفکیکپســماندازمبدأ

تأکیدکرد.
»صدرالدیــنعلیپــور«دراین
بازدیدکهباحضور»ســیدمحمد
و منطقــه18 شــهردار فیــاض«
پذیرفت،گفت: معاونانشصــورت
»راهاندازیاینفروشــگاههایسبز

میتواندشهروندانرابهامرتفکیکزبالهازمبدأتشویقکند.آمارهایی
کهبهدســتمانرسیدهنشــانمیدهدکهاززمانتحققاینایدهتا
اجــرایطرح،روزانهبین850تا2هزارو400کیلوگرمانواعپســماند
خشکازشهرونداندریافتوبهازایآنگلدانهایگلباهدفتوسعه

فضاهایســبزخانگیاهداشدهکه
آثارآندرطوالنیمدتمشــهودتر

خواهدبود.«
علیپورباتقدیرازاقدامشهرداری
ازایدههای منطقــه18وحمایــت
خالقانــهواثربخشافــزود:»باید
برایافزایشفروشــگاههایگلماند
اقدامی تهــران درمناطقمختلف
اساسیانجامدادتااینفرهنگدر

دیگرمحلههااشاعهپیداکند.«
اواخر از شــهرداریمنطقه18
ســالگذشــتهتاکنون2فروشگاه
گلماندرابهترتیبدربزرگراهفتــحوخیابانقائم)عج(راهاندازیکرده
تاضمنترغیبشهروندانبهتفکیکپسماندهایخشکخانگی،بتواند
درحفظمحیطزیســتوکاهشهزینههایشهریازجملهجمعآوری

زبالهتأثیرگذارباشد.

تیتر یک

تشویق شهروندان به تفکیک زباله با راه اندازی فروشگاه های سبز

بوستان دوچرخه به زودی افتتاح می شود
ســاختبوســتاندوچرخهدرباندکندرو45متریبهار،کهیکیازخواســتههایمهم
شهرونداندراینسالهابود،مراحلپایانیخودرامیگذراندوبهزودیافتتاحمیشودودر
اختیارشــهروندانقرارمیگیرد.معاونحملونقلوترافیکشهردارمنطقه18بااعالماین
خبرگفت:»بوستاندوچرخهبهمساحت45هزارمترمربعدرمحلهولیعصر)عج(جنوبییکی
ازابتکاراتنوینمدیریتشهریاستکهدرباندکندروشرقیبلوار45متریبهارقرارگرفته
اســت.«بهگفته»فرجاداحمدیراد«اینبوســتانفازهایعمرانیسنگریزی،بتنریزی،
اجرایکانیو،تکجدول،لولهگذاری،خاکبرداری،پیادهروسازیوایجادبانددوچرخهسواری

راپشتسرگذاشتهوبهزودیبهبهرهبرداریمیرسد.

توزیع 71۴تن آسفالت در معابر منطقه17
ازابتدایسالتادههاولاردیبهشت۷14تنآسفالت

درمعابرمنطقه1۷توزیعشدهاست.
شهردارمنطقهبااعالماینکهاینمقدارآسفالتبرای
لکهگیریوروکشاساســیمعابرمورداســتفادهقرار
گرفته،گفت:»دراینعملیات5هزارو641مترمربعاز
معابراینمنطقهآسفالتکلییالکهگیریشدهاست.«
»داودلطفی«افزود:»یکــیازبرنامههایمعاونتفنی
وعمرانشــهرداریمنطقه،نگهداشتمعابراستکه
لکهگیریوآسفالتریزیبهعنواناقدامیعمرانیبرای
ترددآسودهعابرانپیاده،دوچرخهسوارانوخودروهاانجاممیشود.«ویبااعالماینکهطرح
لکهگیریوآسفالتفقطدرمعابراصلیانجامنمیشود،ادامهداد:»اینطرحدرمعابرمحلی
وفرعیمحلههای14گانهمنطقههماجراشــدهاست.«لطفیگفت:»شهرداریمنطقه1۷

عملیاتلکهگیریوآسفالتریزیدرمعابرنواحی3گانهراتاپایانسالاجراخواهدکرد.«

چهره

به یاد »عبداهلل زارع« 
پدر کشتی ری

یادداشت

ضرورت حمايت از مشاغل 
خرد محلي

بیــكاريمنشــأبســیاريازبیماريهــا
بهخصوصمشــكالتروانياســت.بههمین
خاطربسیاريازافراديكهبهسنبازنشستگي
ميرســند،بهدنبالپركــردناوقاتخوددر
مشاغلمختلفهســتند.اگرچهفعالیتافراد
مسندرنگاهاولبهدلیلسرگرمشدنبهنظر
برســد،امادرهمینجنوبشهرافرادزیادي
وجوددارندكــهتــوانادارهزندگيوتأمین
مایحتاجضروريخودواعضايخانوادهشــان
راباحقوقبازنشستگيندارند.بههمیندلیل
بیشترآنهابهكارپسازدورانبازنشستگينیاز

دارند.
و ملكــي معامــالت بنــگاه راهانــدازي
خواربارفروشي،ازگزینههاياصليبازنشستهها
درجنوبشهربهحسابميآید،اماازآنجاكه
فعالیتبهعنوانمشاورامالكنیازبهتخصص
دارد،بیشترافرادمغازهاياجارهكردهیافضایي
ازخانهرابهبقاليتبدیلميكنند.چنیناست
كهبیشترمغازهدارهايمناطقجنوبيشهررا
سالمندانتشكیلميدهند.تاچندسالپیش،
ازهمینمغازههــاچندخانوادهارتزاقیاچند
شریكآنهاراادارهميكردند،اماچندياست
بقاليهــاازرونقافتادهوصاحبانآنهاترجیح
ميدهندمغازههايخــودرااجارهدهند؛چرا
كهراهاندازيفروشگاههايزنجیرهايمتعدددر

محلهها،كاسبيآنهاراكسادكردهاست.
فروشــگاههابهدلیلمســاحتزیاد،تنوع
اجناس،همكاريشــركتهايبــزرگتوزیع
كاالبــاآنها،قــدرتتبلیغاتباالوســرمایه
زیادمالكان،ســایهخودرابرسرمشاغلخرد
انداختهوآنهاراكنارزدهاند.بدونشكفعالیت
فروشــگاههايزنجیرهايدرمحلههاضروري
استوبهشهروندانبرايخریدیكجاومتنوع
اجناسكمــكقابلتوجهيميكند،امانباید
اینامرمنجربهازبینرفتنمشــاغلكوچك
درمحلههاشودكهخانوادههايزیاديچشمبه

كسبدرآمدازآنهادوختهاند.
الزماســتشــروطيبــرايراهانــدازي
فروشــگاههاتعیینوبهعنوانمثــالرعایت
محدودهبینفروشــگاههالحاظشــود؛همان
قانونيكهدربیشترمشاغلوجوددارد.اكنون
فروشگاههايزنجیرهايدربسیاريازمحلهها
بدونرعایتاینفاصلهگذاريراهاندازيشــده
ونفسمشاغلخردراگرفتهاند.ازسويدیگر
رقابتفروشگاههايزنجیرهايبایكدیگرمنجر
بهتبدیلمغازههاي100تــا120مترمربعي
محلههابرايافزایششعباینفروشگاههاشده
كهبیشتربهســوپرماركتهايبزرگشباهت
دارندومعیارهايالزمیكفروشگاهراندارند.
چنینواحدهایي،روزنههايكوچكيكهمنجر
بهحیاتبقاليهاشدهبود،گرفتهوهرروزبه

تعدادبیكارانساكنانمحلياضافهميشود.
دركنــاروضــعقوانیــنبــرايراهاندازي
فروشــگاههايزنجیرهاي،شهرونداننیزنباید
حمایتخودراازمغازهدارانمحليدریغكنند.
اینافرادهمانكسانياندكههمیشهدفتري
برايفروشنسیهبهاهاليداشتندودرصورت
نیاز،حتينیمههايشبكركرهمغازهخودرا
باالميكشــیدندتاهممحلهايهابرايتأمین

مایحتاجضروريخوددچارمشكلنشوند.

اصالح هندسی تقاطع خیابان های مهران و شهید مطهری 
عملیاتعمرانیاصالحهندســیوبهسازینهرهای
تقاطعخیابانهایمهرانوشهیدمطهریمنطقه19در

قالبپروژههایتوسعهمحلهایآغازشد.
شــهردارمنطقه19بااشارهبهمنتهیشدنخیابان
مهــرانبهبزرگراهجوانهواهمیتمواصالتیآنگفت:
»بازسازیسیســتمهدایتآبهایســطحیتقاطع
خیابانهــایمهرانوشــهیدمطهــریازپروژههای
اولویتدارتوســعهمحلهایدرحوزهعمرانیمحسوب
میشــودودرهمینزمینهضمناصالحهندسیاین
تقاطعباتغییررفیوژوســطخیابــانوافزایشعرضمعبر،عملیاتتخریبوبازســازی
نهرهایقدیمیوجدولهاآننیزدرحالاجراست.«»علیتوکلی«بااشارهبهجایگزینی
نهرهــایقدیمیاینتقاطعباکانیوافــزود:»باتوجهبهاینکههدایتآبهایســطحی
ایــنمعبرازطریقنهرهــایقدیمیمیتواندمحلیبرایتجمعجانورانمضرشــهریو
آلودگیهایزیســتمحیطیباشد،ساخت150مترکانیودرآندرحالاجراست.«توکلی
درادامهبهتشــریحبخشــیازفعالیتهایعمرانیمنطقهبرایبهســازیمعابرباصرف
210تنآســفالتاشــارهکردهوگفت:»درهمینزمینهضمناجرایلکهگیریآسفالت
درخیابــانرحمان)کوچههای2و14(،نقاطیهمچونمحوطهداخلمدرســهشــهید
باهنر،خیابانشــهیدشکریجنوبی)کوچهنژاداکبر(وخیابانهایرجاییوبلوط،محوطه
ساختمانآتشنشانیناحیه5،مدرسهشهیدکریمی،خیابانشهیدشکریشمالی)کوچه

8(وانتهایخیابانطالقانیهمروکشآسفالتشد.«

آخرینلحظــاتعمرشودرحالی
کهرویتختبیمارســتانآیتاهلل
فیروزآبــادیبامرگدســتوپنجهنرم
میکرد،تمامهوشوحواسشبهاخباری
بودکهازریومیرسید.»حمیدسوریان«
شــاگرداســتثناییاوبرایشــرکتدر
المپیک2016درریوبهسرمیبردواستاد
سپیدموآرزوداشتیکباردیگرسربلندی
اوراببیند.میدانستاگرشاگردشاینبار
هممــدالقهرمانیرابرایکشــورشبه
ارمغانبیاورد،کسیازمربیوکاشفاین
اعجوبهکشــتیجهانیادینخواهدکرد،
ولیدلشخوشبودکهسالهامربیگری
پدرانهاوثمرهایشیرینوارزشمندداشته
اســت.»عبداهللزارع«یــکروزپیشاز
شــروعرقابتهــایریــوچشــمازدنیا

فروبست.
زارعازنخستینکشتیگیرانومربیان
ریبودکهچراغکشتیاینشهرراروشن
کردوازاوبهعنوان»پدرکشتیری«یاد
میشود.اوســالهادرخانهسادهاشکه
دریکیازکوچههایآشــتیکنانمحله
هاللاحمرقرارگرفتهبود،بهســرمیبرد
وهیچیــکازمســئوالنورزشکشــور
سراغیازاونگرفت،ولیوقتیسوریان5
بارسکوهایقهرمانیمهمترینرقابتهای
جهانیکشتیرافتحکرد،اتحادیهجهانی
کشــتیوکارشناسانفیالعبداهللزارعرا
کهنخستینباربهسوریانرخصتدادبه
تشککشتیپابگذاردوالفبایاینرشته
رابهاوآموخت،بهعنوانمربیبرترجهان

انتخاب درسال2009میالدی
کرد.پدرکشتیریبیش
مربیگری بــه 5دهه از
اینرشــتهمشغولبود
وبســیاریازمربیانو

شهرری قهرمانان
پرورده دســت
او شــاگرد و

بودند.

ابوذر چهل امیرانی
خبرنگار

مجله خبری مجله خبری

ارائه خدمات کرونایی در ورزشگاه هشتم شهریور 
ورزشــگاههشــتمشــهریوردرمحلهیافتآبادجنوبیدر2
بخشبیمارســتانیودرمانیموقتبهبیمارانکروناییخدمات
متنوعیارائهمیکند.رئیسادارهسالمتشهرداریمنطقه18
بابیاناینمطلبگفت:»راهاندازیبخشبهداشــتیودرمانی
درورزشــگاههشتمشهریوربرایارائهخدماتبهترومناسبتر
بهشــهروندانوبیمارانکروناییاست.«»حسنرفیع«افزود:
»ورزشگاههشتمشــهریورنزدیکبیمارستانشهداییافتآباد
قرارگرفتــهودرشــرایطکنونیکهامــکانداردتختوفضای
کافیبــرایمراجعانوبیمــارانکروناییدراینبیمارســتان
وجودنداشــتهباشــد،میتوانباتجهیزامکانــاتازاینمکان
برایپذیرشودرمانســرپاییوارائهســایرخدماتازجمله
انجامواکسیناسیونکووید19بهشهروندانوگروههایهدفاستفادهکرد.«بیمارستان
شهداییافتآبادازابتدایهمهگیریویروسکرونادرصفنخستخدمترسانیودرمان

بیمارانکروناییقرارداشتهاست.

زمین های کشاورزی آفت زده ری سمپاشی می شود
زمینهایکشــاورزیومنابعطبیعیآفتزدهشهرستانری

سمپاشیمیشود.
مدیرجهادکشاورزیشهرســتانریبااعالماینخبرگفت:
»یکهزارهکتاراززمینهایکشاورزی،بهویژهمزارعگندموجو
شهرســتانموردهجومملخقرارگرفتهاندکهبهزودیسمپاشی

آنهاآغازمیشود.«
»جبرئیلبرادری«افزود:»ملخهایمهاجماراضیکشــاورزی
شهرســتانریازنوعبومیومراکشیهستندوبارشهایاخیر

مهمتریندلیلافزایشجمعیتملخهاست.«
برادریسمپاشــیایناراضیراازطرحهایجهادکشاورزی
عنوانکردویادآورشــد:»عرصههایمنابعطبیعیوزمینهای
بایراطراففرودگاهامامخمینی)ره(،روســتاهایکلین،خانلقوزمینهایپشــتشهرک
شمسآبادوبخشیازاراضیکشاورزیکهریزکوقلعهنوکانونهایاصلیملخدرشهرستان

ریبهشمارمیآیند.«

120  میز خبر
بسته پیتزا، 500پرس غذای گرم 
و بسته های افطاری به همت گروه 

مردمی»منادیان منجی« در شب های 
پایانی ماه مبارک رمضان بین ایتام 
و نیازمندان روستاهای گلحصار و 

دورسن آباد توزیع شد. 

1500
عدد پوستر آموزشی و اطالع رسانی 
درباره پیشگیری از ویروس کرونا 
در منطقه16 توزیع ونصب شد. 
به نقل از »ابوذر اهلل کرم« مدیر 
اداره سالمت، برای ارتقای آگاهی 
شهروندان تعداد 5 عدد بنر و 10 
استند اطالع رسانی نیز در محله ها 

نصب شده است. 

3
باغچه محلی در 3نقطه از شهرک 

گلسار منطقه19 ساخته شده است. 

اصغر ولی لو، شورایار محله خانی آباد شمالی
رفع مشکالت محله 

با همکاری جمعی
محلهخانیآبادشمالییکی
ازقدیمیترینوپرجمعیتترین
اســت منطقه19 محلههــای
معضل مهمترین ترافیــک که
آنمحسوبمیشــود.»اصغر
ولیلو«شورایارمحلهخانیآباد

شــمالیبابیاناینموضوعمیگویــد:»قرارگیریدر
مسیردسترســیبهمحلههایمهموپررفتوآمدی
مثلعبدلآباد،شریعتی،نازیآبادو...،ساختتاالرهای
پذیراییمتعددوبرخیفروشــگاههاییکهپارکینگ
ندارنــددرمحلهودرنتیجهشــلوغیوپارکدوبلو
موربخودروهادرمعابرعواملمهمیدرتشــدیداین
معضلهستند.خوشبختانهبابازگشاییخیابانشهامت
واتصالرینگبوستانوالیتبهخیابانشهیدلطیفیو
ازسویدیگرتغییرمسیراتوبوسهاییکهواردخیابان
میثاقشمالیمیشدندبخشــیازگرههایترافیکی،
بهخصوصدرخیابانشــهیدلطیفیوعلویکمشده
وامیداســتدرآیندهنزدیکباتمهیداتوهمکاری
مشترکشهرداری،شورایاریواهالیمحلهاینمشکل
بهطورکلیرفعشــود.«ولیلو،درادامهبهمشــکالت
دیگریهمچونباغچههاییکهبهمحلتجمعوزادو
ولدموشهاتبدیلشدهاندوآسفالتمستهلکخیابان
میعاداشــارهمیکندومیگوید:»برایجلبرضایت
اهالیمحلهباپیگیریاعضایشــورایاریومساعدت
شهردارناحیهیک،معضلباغچههاوتعویضسنگفرش
پیادهروهادرحالرفعشــدناستوقولمساعدتدر
اجرایروکشآســفالتگرفتهشــدهوامیدوارمهمه
مشــکالتمحلهدرآیندهنزدیکحلوفصلشودو

محلهایسبزومردمیشادداشتهباشیم.«

شورایار

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
محمدرضا محمدی تاش

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
محمدرضا محمدی تاش

همکاران گرامی 
سرکار خانم مریم قاسمی 

و آقای رضا نيکنام
تسليت قطره ای است در برابر غم دریاگونه 
شــما، از خداوند صبری عظيم برای شما و 

خانواده محترمتان خواستاریم
همشهری محله
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مدیر مسئول
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معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

مدیر مسئولصفحه آرا

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

آیین خوبان

یک عمر
ابوذر چهل امیرانی

   بيش از 40ســال در كارهاي خير فعاليت داشــته و خيريه »سروش آسماني 

امام علي)ع(« را 16دي ســال1392 به ثبت رسانده است. ارائه بسته هاي كمك 

معيشتي، پوشاك و لوازم التحرير به خانواده هاي نيازمند در مناسبت هاي مختلف، 

برگزاري كالس هاي تقويتــي رايگان براي دانش آموزان بي بضاعت، ارائه خدمات 

رايگان پزشكي و دندان پزشكي با همكاري پزشــكان، تأمين داروي نيازمندان 

و معاينه دوره اي آنها، اشــتغالزايي براي بانوان سرپرســت خانوار با راه اندازي 

آشــپزخانه، برگزاري اردوهاي تفريحي و زيارتي براي خانواده هاي كم بضاعت، 

بستري معتادان در كمپ هاي ترك اعتياد و برگزاري كالس براي آنها در مسجد 

همداني ها، برپايي ســفره مهرباني، حمايت از كودكان كار و برگزاري كالس هاي 

معارف قرآني و روان شناســي، برخي از فعاليت هاي مدير اين خيريه است.  اين 

گزارش روايتي است از زندگي سراسر مهرورزي »پروين داودي زنجاني«. 

»صمدمحمدزنجاني«چندوقتيبوددلبهدختر
»احمدآقا«بستهبود؛خانوادهآبرومنديبودندویك
شــهربهاسمشانقسمميخوردند.احمدآقادوشغله
بــود.گاهيخیاطيميكردوگاهيباكامیونبهدل
جادهميزد.هروقتازمســافرتبرميگشت،چند
كیسهدستزنوبچههایشميدادوميگفت:»این
كیسهرابهآنهمسایهبدهیدكه۷دخترداردوفقط
یكنفــرحقوقبگیردارند.اینكیســهراهمبهآن
همســایهبدهیدكهپدرندارند.كیسهبعديرابهزن
همسایهايبدهیدكهشوهرشمریضوبیكارشده...«
دربینبچههاياحمدآقا،»پروین«خانمبیشازهمه
شــبیهپدرشبود.تندوفرزكیسههارابرميداشتو
بهخانههمسایههاميبرد.خیاطيراهمازپدرشیاد

گرفتهبود.
درمراسمخواستگاريوصحبتهايدونفرهپروین
خانموآقاصمد،عروسخانمشرطكردكهآقاصمد
راضيبهكارهايخیرخواهانهاوباشد.آقادامادهمپاي
قولشماندووقتياززنجانبهتهرانومنطقه1۷كوچ
كردند،مغازهكنارخانهرابههمسرشدادتاخیاطي
ودرآمدشراصرفنیازمندانكند.كمكمرفتوآمد
آدمهايمختلفبهمغازهزیادشد.گاهيهمسایههابا
برنج،گوشت،لباس،لوازممنزلو...بهمغازهميآمدند
وپروینخانمدركوچهوخیابانهاراهميافتادوآنها
رابهخانوادههاينیازمندميداد.درچشمبههمزدني،
مغازهخیاطيبهانباريتبدیلشدكهمدامپروخالي
ميشــد.گاهيجهیزیهدختــرخانمهايبيبضاعت
درمغازهجمعميشــدوگاهيبچههايیتیمآمده
وازهمســرشپولتوجیبيميگرفتند.چندنفراز
خانمهايهمسایههمكمكحالهمسرششدهبودند
ودرمغازهموادغذایيخّیرانرابستهبنديميكردندتا
بینخانوادههايمحرومپخشكنند.مهركهميشد،
لوازمالتحریرجمعكردهوبهبچههايبيسرپرســت
ميدادند.قبلازعیدتانیمهشببهخیاطيمشغول
ميشدندوبرايبچههاوخانوادههالباسميدوختند.
ماهرمضانهمكارهايشــانســنگینترميشد.به

افطاريدادنقانعنبودندوحتيسحرينیازمندانرا
بهخانههايشانميبردند.آقاصمددنبالبهانهبودتا
همسرشراازاینكارهامنصرفكند.نخستینچیزي
كهبهذهنشرســید،متهمكــردنپروینخانمبه
كمكاريدركارهايخانهوتربیتبچههابود،اماانگار
همسرشدستشراخواندهوهمهچیزبينقصبود.
همیشهخانهاشازتمیزيبرقميزدوهیچوقتپیش
نیامدهبودكهبدونغذابمانند.بچههاهمهمیشــه

شاگرداولميشدند.

کمک هاي پنهاني
»حقنــداريیكبــاردیگرپابــهآنزیرزمین
بگذاري!«پروینخانمجاخورد.همسرشهیچوقت
حرفهایشرابااینتحكمبهاونزدهبود.گوشهايكز
كردویادبچهیتیمهایيافتادكهچشمانتظارشبودند.
دنبالحرفيبودكهدلهمسرشرابهدستبیاورد،
اماآقاصمداجازهندادحتينخستینكلمهرابهزبان
بیاورد.گفت:»همینامشــبوسایلخانهرابهطبقه
باالميبریم.وســایلخیریهرابهایناتاقبیاورید.«
پروینخانمازاینحرفشوهرشبالدرآورد.باورش
نميشدكهاتاقپشــتمغازههموقفكارهايخیر

شــده.حتينفهمیدبا
كفشهايلنگهبهلنگه
دوید كوچههاديپور تا
تااینخبــرخوبرابه
بدهد. همقطارهایــش
فردايآنروز،وســایل
اهدایــيخّیــرانرابه
اتاقپشتمغازهآوردند.
طولينكشیدكهپروین
خانممتوجهوسواســي
شدنهمسرششد.آقا
صمدبهمحضورودبه
خانهوقبــلازاینكهاز
پلههاباالبیاید،وارداتاق
پشتمغازهميشدوشــروعميكردبهمرتبكردن
وسایل.همیشههمبعدازاینكارشچندكیسهبرنج،
چندحلبروغنیاچندگونيقندوشــكربهوسایل
اضافهميشد،درحاليكههیچخیريآنهاراندادهیا

خودشهمنخریدهبود.

اجاره رایگان خانه به نيازمندان
ازصبحزودصدايبرشآهنوبويجوشــكاري
درمحلهپیچیدهبود.مردهايغریبهدرحیاطبودند
وپروینخانمنميتوانســتپایینبرود.ازپنجرهاتاق
نگاهــيبهپایینانداخت.آقاصمــدحیاطخانهرابا
ایرانیتپوشــاندهبود.غریبههاكهرفتندوآقاصمد
مشــغولحسابوكتابباآنهاشــد،پروینخانمبه
حیاطرفت.دورتادورحیاطخانهقفســهبنديشده
بود.باصدايهمســرشبهســمتاوبرگشــتكه
ميگفت:»دیگهالزمنیستازبیرونغذابخرید.همین
جاآشپزيكنیدوغذايخانوادههارابپزید.«بعددر
حاليكهسمتشــیرآبميرفتتادستهایشرا
بشوید،گفت:»آمادهاسبابكشيشوید.چندكوچه
باالترخانهايدیدهاموميخواهمبخرم.اینجاراخیریه
ميكنیم.طبقهباالراهمبهخانوادههایيميدهیمكه

خانهندارند.حقندارنــداجارهیاپولآب،برقوگاز
بدهند.خوردوخوراكشانهمباماست.«

حساب هایي که روي یخ نوشته شد! 
خانمزنجانيميگوید:»باپوليكهداشتیم،فقط
ميتوانستیم20كیلوبرنجبخریم،اما100كیلوبرنج
اضافهميخریدیم.آقاصمدميپرسیدپولشراازكجا
ميآوري؟بهاوميگفتمخدابزرگاست.چندروزبعد
چكميدادوميگفتبروتســویهكن.ميپرسیدم:
حســاببدهيهایمراداري؟ميگفــت:بله،همهرا
رويیخنوشتهام!وقتيكهآقاصمدرفتوتنهاشدم،
حامياصليخیریهراهمازدستدادم.اوكهمخالف
اصليمندركارهايخیریهبود،بهحاميوپشتیبان
اصليامتبدیلشــد.وقتيكهرفت،كروناآمد.كرونا
كــهآمد،وضعماليودرآمــدخیليازخّیرهاخراب
شد.تعدادخیرهاكهكمشد،منشرمندهخانوادهها
شــدم.ماهرمضانكهميشد،هرشبتا2هزارپرس
غذاميپختیموبیــنخانوادههايكمبضاعتتوزیع
ميكردیم،اماامسالســفرهماكوچكشده.ازبین
5هزارخانوادهايكهشناســایيكردهایموبهصورت
مســتمربه500خانوادهرسیدگيميكردیم،امسال
مجبورشــدیمآنهایيراكهواقعًادرمضیقههستند،

انتخابوبهآنهاكمككنیم.«
مثلشبهايدیگرباكمك»عفتحداد«و»بانو
ابراهیمي«غذاپختهوامشبقراراستآشوكتلت
بهخانهمعلوالن،خانوادههايبيسرپرستوپیرمردها
وپیرزنهایيببردكهنميتوانندبهخیریهبیایند.آقا
صمدكهزندهبود،دربازارآهنبهخریدوفروشپیچ
ومهرهمشغولبودودرآمدزیاديهمداشت.بهپروین
خانماجازهندادیكریــالازارثیهپدرياشراخرج
خانهكندواوهمهمهراخرجبینوایانكرد.آقاصمد
كهآسمانيشد،همهدارایياشرابهاسمپروینخانم
زد.پروینخانمهموصیــتكردهبچههایشاینراه
راادامهدهندومبادااینجاكهخانهامیدخانوادههاي

زیادياست،تغییركاربريبدهد.

بانوي خّير هم محله ای با وجود شيوع كرونا دستگيري از 
خانواده هاي نيازمند را فراموش نكرده است

مهرورزی

سالمت

 رئيس مركز بهداشت جنوب تهران 
در گفت وگو با همشهری محله:

3 سایت جدید 
واکـسیناسیون کـرونا 

راه اندازی می شود
  كرونا هنوز با ماســت. از شدت اين پاندمي نه تنها كم نشــده، بلكه در موج چهارم با تواني 
مضاعف پيش مي رود و كماكان اخبار مرتبط با آن جزء مهم ترين اخبار روز اســت. درحالي كه 
آشــنايي با امكانات مراكز خدمات جامع سالمت شهري و پايگاه هاي بهداشت، شرايط دريافت 
واكسن كرونا، شيوه بهره مندي از تست هاي سريع و پي سي آر و... جزء سؤاالت متداول شهروندان 
محسوب مي شود، طي گفت وگويي با »محمدرضا سلماني ندوشن« رئيس مركز بهداشت جنوب 

تهران، به دغدغه هاي شهروندان ساكن در مناطق16، 17 و 19 پاسخ داده ايم.

زهرا بلندي

 با بازگشــت به روزهاي ســخت كرونایي و 
قرارگيري در موج چهــارم چه اقدامات و تمهيدات 
جدیدي براي مدیریت این چالش و كمك به سالمت 
ساكنان مناطق16، 17 و 19 كه تحت پوشش این مركز 

هستند، در نظر گرفته اید؟ 
شواهدنشانميدهدبااحتمالبااليبروزجهشهاي
مختلــفدرویــروسكرونا،ایمنيجمعيبهواســطه
واكسیناســیونكووید19تنهاراهقطعســریعزنجیره
انتقال،كاهشمرگومیروحتيافزایشضریبدرمان
موفقمبتالیاناست.ازاینرو،واكسیناسیونعمومياز
فروردین1400آغازشدهوباتقویتبیماریابي،شناسایي
مــواردتماسنزدیكبامواردمثبت،غربالگريودرمان
سرپایي،همچنینآموزشگستردهشهرونداناستمرار
دارد.بهترینومؤثرترینراه،اتحادمليوبهرهمندياز
مشاركتاجتماعيازطریقمشاركتنیروهايبسیجي،
داوطلبانسایرسازمانهاوداوطلبانسالمتبهصورت
محلهمحــورواســتفادهازتمامــيظرفیتهايمليو
مردميبرايبرنامهعظیمواكسیناسیونعمومياست.
ایندرحالياستكهرهگیريمبتالیانبهبیماريكرونا
واطرافیانآنها،مراقبتدرمنزلوانجامتستپيسيآر
وتستسریعهمدرحالانجاماست.برايسالمندانو
خانمهايبارداروافراديكهمحدودیتحركتيدارندنیز
قرنطینهمعكوسبهصورتاعزامپزشــكبهمنزلبراي
ویزیتودرصورتنیازانجامتســتسریعتشخیصي

انجامميشود.
 تست پي سي آر و تست سریع كرونا همچنان 

رایگان انجام مي شود؟ 
تستسریعكرونارایگانانجامميشود،
امــاباتوجهبهمحدودیــتمنابعوظرفیت
انجامآزمایشوایجادتعادلواستفادهبهینه
ازامكاناتسیستمآزمایشگاهيوهمچنین
حفاظتازآنبایددرانجامتستپيسيآر
اولویتهایيدرنظرگرفتهشود.افرادمشكوك
وعالمتداروجمعیتهايآســیبپذیركه
ریسكبااليابتالبهبیماريشدیدرادارندو
نیازمندبستريشدندربیمارستانودریافت

مراقبتپیشرفتهكووید19هســتند،دراولویتانجام
آزمایشتســترایگانقرارميگیرند.اینگروهشامل
افرادعالمتداركهجزءگروههايپرخطربودهیادرسن
باالي65سالهستند،افرادعالمتدارمشكوك)شامل
تب،ســرفه،تنگينفس،بدندرد،سردرد،ازبینرفتن
حسچشایيوبویایي،عالئمگوارشي(»باوجودحداقل
3عالمتازعالئــمفوق«،گروههايعالمتداردرمراكز
تجمعي)مــدارس،زندان،محلنگهداريســالمندان
ومعلــوالن،پادگانو...(،معتــادانمتجاهرعالمتدار،
مددجویانعالمتداردرسامانســراها،مراكزنگهداري
معلوالنوسالمندانوسایرمراكزتجمع،اتباعخارجي
عالمتدارساكندرمهمانشهرهایاسایراماكنتجمعي

و...ميشود.

 تست سریع و تست پي سي آر در كدام مراكز 
انجام مي شود؟ 

تستپيســيآردرمراكزتحتپوشش
مركزبهداشتجنوبتهرانهمچونشماره
10،اكبرآباد،شهیدواحدي،بیمارستانخیریه
وليعصر)عج(ومركزمیثموتستتشخیص
سریععالوهبراینمراكزدرمراكزآیت،امام
علي)ع(،اماممحمدباقر)ع(،شــهیداحمدي،

ابوذروحكیماعتمادانجامميشود.
 تفاوت تســت سریع و پي سي آر در 

چيست؟ 
همانطوركهازنامتستسریعتشخیصي
پیداســت،جوابایننوعتســتخیليســریعآماده
ميشــود،امادقتآنازتستپيسيآركمتراست.به
اشخاصدارايعالمتتوصیهميشودازتستپيسيآر
اســتفادهكنندواماافراديكهدرمعرضتماسباافراد
مبتالبودهوعالئمخاصيندارندبهتراستتستسریع

انجامدهند.
 یكي از دغدغه هاي شــهروندان سرعت در 
پاسخگویي جواب هاي آزمایش است. جواب هر نوع 

از این تست ها بعد از چه مدت آماده مي شود؟ 
تستســریعتشــخیصيظرف20دقیقهمشخص
وجوابآنبهبیمارارائهميشــودوجوابدهيتســت
پيسيآراز24تا48ساعتزماننیازدارد،البتهگاهي
بهعلتباركاريبااليآزمایشــگاهمرجعامكانداردتا

۷2ساعتنیزطولبكشد.
تعــداد مراجعه كننده  روزانه چه  اكنون  هم   
به مراكز جامع ســالمت مناطق16، 17 و 19 مراجعه 

مي كنند؟ 
درحالحاضر،بهصورتمتوســطروزانــه،8هزارو
216نفربــرايدریافتخدماتبهداشــتيدرمانيبه
مراكزوپایگاههايسالمتمناطق1۷،16و19مراجعه
ميكنندوبهطورمیانگیــنبهاینافراد20هزارو986

موردخدماتارائهميشود.
 روند رشد بيماري كووید در مناطق16، 17 و 19 

از ابتداي سال1400 تاكنون چطور بوده است؟ 
تعدادافــرادمبتالدراین3منطقهازابتدايســال
1400،حــدودهزارو815نفربودهكهبرايافرادمبتال
۷هزارو96۷پیگیريوبراياطرافیانبیمار9هزارو449

پیگیريانجامشدهاست.

 طرح شهيد قاسم سليماني همچنان در حال 
اجراست؟ 

طرحشهیدقاســمســلیمانيهمزمانباآغازگام
چهارمبســیجمليمقابلهباویروسكروناازابتدايآذر
سال1399آغازشدهوهماكنوننیزخدماترهگیري
افراددرمعرضتماسبابیمارانمبتال،انجامتستسریع
تشــخیصيدرمراكزودرمنــزلوهمچنینخدمات
قرنطینهمعكــوسویزیتدرمنزلكمــاكاندرحال

اجراست.
 وضعيت واكسيناسيون در مناطق16، 17 و 19 
چگونه است و تاكنون این واكسن در این مناطق به 

چند نفر و چه اقشاري تزریق شده است؟ 
تزریقواكســنكرونادرحالحاضردرمراكزمیثم،
حكیماعتماد،شهیدامامي،دادوشواماممحمدباقر)ع(
برايســالمندانباالي۷5سالهمچنینبرايجانبازان
وافراددارايبیماريخاصدرحالاجراســتوتاكنون
حدود8هزارو200نفرازتزریقواكسنبهرهمندشدهاند.
 افراد واجد شــرایط دریافت واكســن براي 

دریافت خدمات باید چه كنند؟ 
مراقبانپایگاههايسالمتباهمهافراديكهمشمول
تزریقواكسنودارايپروندهالكترونیكدرسامانهسیب
هســتندتماسگرفتهوآنهارابهمراكزانجامواكســن
راهنمایيميكنند.افراديهــمكهپروندهالكترونیك
ندارنــدميتوانندبهمراكزانجامواكسیناســیونكرونا
مراجعهكننــدتاپسازثبتپروندهالكترونیك،تزریق
واكسنآنهاانجامشود.داشتنكارتمليهنگاممراجعه
بهمراكزبرايانجامواكسیناســیونكروناالزامياستو
برايجلوگیريازازدحاموشلوغيحتمًاباتعیینوقت
قبليبهمراكزمراجعهكنند.واكسیناســیونكرونادر
اولویــتبرنامههايماقرارداردوبهاینمنظوردرحال
راهاندازيســایتواكسیناسیونكرونادربوستانبزرگ

والیت،پاركرازيوسینمابهارانهمهستیم.

تلفن تماسآدرسنام مركزمنطقه

خيابان عباسي، خيابان ابراهيمي جنوبي، روبه روي حكيم اعتماد16
پارك افق

55646050
55676775
55646565

55685963ميدان راه آهن، خيابان شوش )مركز شهيد امامي)شهيد امامي16
خيابان قزوین، دوراهي قپان، خيابان عبيدزاكاني، ميثم17

جنب كانون ميثم
55707333
55732820

دادوش19
بلوار شكوفه، خيابان ورزش، كوچه دوم)خيابان 
سبالن، خيابان پونه، جنب سراي محله شكوفه 

شمالي(

55852535
55883656

بخش 
امام محمدباقر )ع)آفتاب

آزادگان غربي، دوربرگردان به طرف شرق، شهرك 
مرتضي گرد، خيابان بهداشت، بعد از مدرسه 

نخستين كوچه

55193878
55193050
55193322

مراکز 
تزریق 

واکسن در 
مناطق16، 17 

و 19

براي سالمندان و خانم هاي 
باردار و افرادي كه محدودیت 

حركتي دارند نيز خدمات 
به صورت اعزام پزشك به 

منزل براي ویزیت و در 
صورت نياز انجام تست سریع 

تشخيصي انجام مي شود. 

محمدرضا سلماني
رئیس مرکز بهداشت 

جنوب تهران

مرحوم صمد محمدزنجاني و همسرش پروین داودي زنجاني

بازگشایی جعبه واکسن کرونا
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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
محمدرضا محمدی تاش

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

خیابانابوذریكيازمعابراصليمنطقه1۷است.چندسالياستفروشگاههايزنجیرهاي
دراینخیابانشــروعبهفعالیتكردهاند،امادرچندماهاخیرتعدادآنهازیادومنجر
بهگالیهمغازهدارانشــدهاســت.براياطالعازتعدادفروشگاههايفعالدراین
خیابان،ابتداتاانتهايآنراطيميكنیم.دراینخیابان12فروشگاهزنجیرهاي
فعالاســتكهبســیاريازآنهانزدیكیكدیگرقراردارند.جالباینكهیكي
ازفروشــگاههايزنجیرهاي3شــعبهدراینخیابانداردو2فروشگاههم،
هركدام2شــعبهدرخیابانابوذردارند.مابقيفروشگاههانیزیكشعبه
دارندورقابتزیاديبینآنهابرايجذبمشــتريدیدهميشود.برخي
ازفروشــگاههااقدامبــهبرپایيمیزباانواعاجنــاسدرپیادهروكردهو
برخينیزباپخشموسیقي،استفادهازشخصیتهايكارتونيیادادزن،
سعيدرجلبمشــتريدارند.هرروزهمتعدادزیاديتراكتتبلیغاتي
ازطرفاینفروشگاههادرمنازلاهاليتوزیعميشودوپیامكهايآنها
بهاهالي،خبرازتخفیفهايویژهاجناسدرروزخاصيازهفتهميدهد.
اینرقابتحتيبینشــعبههايیكفروشگاههمدیدهميشودواینطور
نیستكهفقطبافروشگاههايدیگررقابتكنند.اینهاروشهایياستكهدر
فروشگاههادیدهميشودونميتوانگفتكارنادرستياست،اماتبلیغاتبیش
ازاندازهآنها،مشــتريهاراهمیشهباسؤالهايزیاديمواجهوحتيبینبرخي
اینشــائبهراایجادميكندكهاینتخفیفهاوارزانيبرخيازاجناسحتمًابيدلیل

نیستوبایداحتیاطبیشتريبرايخریدازآنهابهخرجدهند.

اهالي مي گویند راه اندازي 
12  فروشگاه زنجيره اي فقط در یك خيابان 

در منطقه17  هيچ توجيهي ندارد

بــازار 
خرده فروش ها 

از سکه افتاد

مشتريراهدورنميرود
صحبتكردنباافرادشــاغلدرفروشگاههاي
زنجیرهايكارآسانينیستواینكاررامنوطبه
دریافتاجازهازمسئوالنباالدستياعالمميكنند،
اما»حســنكرمي«كهدریكيازاینفروشگاهها
فعالیتميكند،ميگوید:»خودمســاكنجنوب
شهرهستم.یادمميآیداهاليبرايخریداجناس
موردنیازشــانكهارزانتــرازمغازههايمنطقه
باشد،مجبوربهطيمسافتزیاديبودندوتابازار
یا»انبارنفت«ميرفتند.فعالیتاینفروشــگاهها
آثارزیاديبرايشهروندانداشتهوباورودبهیكي
ازاینشعبههاميتوانندتماميمایحتاجخودشان
رایكجادرمحلزندگيشــانتهیهكنند.«وي
اضافــهميكند:»مردماجبــاريبهخریدجنس
ازاینفروشــگاهندارند.آنهاقیمتاجناسرادر
مغازههاوفروشگاههامقایسهوبعداقدامبهخرید
ميكنند.تنوعاجناسهمدرفروشگاههازیاداست
ومشتريهاميتواننداجناسشركتهايمختلف
رادرایــنواحدهاببینند،امادرمغازههااینطور
مشتري گاهي و نیســت
مجبورميشودجنسیك
اینكهكیفیت با شركترا

خوبيندارد،بخرد.«

نظارتهامشخصنيست
»سعیدبخشيپور«كهدستپرازیكفروشگاه
زنجیرهايبیرونآمده،ميگوید:»مشتريدرقدماول
قیمتاجناسرامقایسهوسپسمحلخریدخود
راانتخابميكند.اینطورنیستكهفقطبهدلیل
تنوعاجناسواردیكفروشگاهشودوچشمبسته
خریدكند.منهمچندبارقیمتاجناسرانهتنها
درمغازهها،بلكهدرفروشگاههايزنجیرهايمختلف
بررســيویكيازفروشگاههارابرايخریدانتخاب
كــردم.«اوخریدهايعمدهخودراازفروشــگاهها
انجامميدهدوميگوید:»برايخریدهايجزیيو
بهقولمعروفدمدستيبهمغازههايمحليميروم.
بهعنــوانمثالیكبطرينوشــابه،خمیردندانیا
چندعددتخممــرغراازمغازههاياطرافخانهام
ميخرم،وليبیشتراوقاتسعيميكنمخریدهاي
هفتگــيوعمــدهخانــهراازفروشــگاههاانجام
دهم.«البتهبخشــيپوربهنحــوهفعالیتبرخياز
فروشگاههايزنجیرهايهمایرادهایيواردميكند
وميگوید:»متأســفانهشــفافیتچندانيدرباره
اجناس قیمتگذاري نحوه
فروشــگاههاوجودنداردو
مشخصنیستچهنهادي
بهفعالیتآنهانظارتدارد.«

بازارمانکسادشدهاست
جلومغازهنشســتهوچشمانتظارمشترياست.
»عليروزســتان«ميگوید:»40ســالاســتكه
اینمغازهخواربارفروشــيدرمحلهابوذرراهافتاده.
روزگاريكاركردندربقاليشانسبزرگيبهحساب
ميآمد،چونازابتدايصبحتاپاسيازشبمشتري
داشــتند،اماحاالبهخاطرراهاندازيفروشگاههاي
زنجیرهاي،كاســبيخواربارفروشيهاكسادشدهو
بهقولمعروفكمرآنهاشكســتهاست.«ويادامه
ميدهد:»مخالففعالیتفروشــگاههايزنجیرهاي
نیستم،اماراهاندازيتعدادزیاديازآنهادرمحلهها
هیچتوجیهيندارد.قباًلاگركسيميخواستبقالي
راهبیندازدوجوازكسببگیرد،بایدفاصلهمغازهاش
تامغازههايدیگررعایتميشد،امااالندرنزدیكي
مغازهما،6فروشگاهكنارهمراهافتادهاست.بههمین
خاطردرطولروزكارمافروشچندعددتخممرغ
یاآبمعدنيویكبستهشیرشدهوشایددرطول
هفته،یكقوطيربهمنفروشیم.اجارههمینمغازه
ماهانه۷میلیونتوماناستوبههمینخاطرخیلي
ازمغازهدارهابهفكرتعطیلي
مغازههايشانهستندچون
حتيازعهــدهتأمیناجاره

همبرنميآیند.«

حمايتازخردهفروشها
»رســولســعیدي«ازجملــهافرادياســت
كــهخریدهایــشراازمغازههاانجــامميدهد.
ميگوید:»خریدازاینمراكزتختهكردنكاسبي
هممحلهايهاستكههرروزكركرهمغازههايشان
رابههزارانامیدباالميكشند.نبایدبهخاطرسود
كميكهازخریدهايماندرفروشــگاههاميبریم،
كاروزندگــياینافرادرامختلكنیم.«ويادامه
ميدهد:»اواًلهنوزثابتنشــدهتخفیفهایيكه
برخيازفروشگاههاميدهند،واقعيهستیاخیر.
دومًافرضبگیریماجناسآنهاارزانتراســت،اما
اگرخریدهايمانرامقایسهكنیم،ميبینیمسود
چندانــينكردهایم.«ســعیديازحمایتنكردن
مســئوالنازخردهفروشهاهــمگالیهميكندو
ميگویــد:»روزگاريدرمغازههايبقالي،شــیرو
اجناسیارانــهايوكوپنيتوزیعميشــدكهبه
داشتنمشــتريثابتكمكميكرد.مغازهدارهم
توزیععادالنهايميكرد،امااآلناجناسیارانهايو
تنظیمبازاربهفروشگاههايزنجیرهايدادهميشود
ومعلومنیســتچهكسي
وچندبــارایــناجناسرا
خریدهوچهافراديازاین
اجناسبيبهرهماندهاند.«

 به قول معروف از شــير مرغ تا جان آدميزاد مي توان در 
فروشــگاه هاي زنجيره اي پيدا كرد و تقريبًا به همه 

نيازهاي خانواده ها پاسخ مي دهند. از لبنيات و مواد 
پروتئيني گرفته تا پوشــاك در اين واحدهاي 

تجاري عرضه مي شود و شهروندان مي توانند 
خريد  مختلف،  مغازه هاي  به  مراجعه  بدون 
خود را به صورت يك جا در اين فروشگاه ها 
انجام دهند. ارائه تخفيف و برگزاري مراسم 
قرعه كشي براي اهداي جوايز به مشتري ها 

از  اما  افزوده،  نيز به مزيت اين فروشگاه ها 
طرف ديگر فعاليت شــان سبب از بين رفتن  

مشاغل خرد شــده است. اين موضوع بهانه اي 
شــد تا وضعيت فروشــگاه هاي زنجيره اي را در 

منطقه17 بررسي كنيم و حرف اهالي را بشنويم.

ابوذر چهل امیرانی

یكيازتقاضاهايمهموهمیشگيمعلوالنوكمتوانان،
مناسبســازيمعابرومراكزعموميبرايترددآســان
آنهاست.ازســال1398اقداماتالزمبرايمناسبسازي
پاركها،معابروســاختمانهايشهرداريمنطقهانجام
شده،امامناسبسازيســراهايمحلهخانيآبادجنوبي
وبهمنیارازطرحهايمهمياســتكــهچنديپیش
بهطوركاملبرايافراددارايمعلولیتجسمي،حركتي،
نابینایانوكمبینایانانجامشــد.معــاوناموراجتماعي
وفرهنگيمنطقه19دراینبــارهميگوید:»ایجادرمپ
ورودي،میلههايدســتگرد،كفپوشویــژهنابینایان،
تجهیزدكمههايآسانسور،نصبتابلوراهنمایيبهخط
بریل،تجهیزسرویسبهداشــتيمناسبومحلپارك
ویژهمعلوالنازجملهاقداماتياســتكهبراســاساین
طرحبهاجرادرآمدهاســت.«»مهديبصیري«درادامه
بابیاناینكهخوشبختانهســراهايذكرشدهموردتأیید
انجمنمعلوالنقرارگرفتهاندوفردمعلولحینورودبه
اینسراهايمحلههیچمشكلينخواهدداشت،ميگوید:
»طرحمناسبســازيكاملبوســتانها،ورودياماكن
عمومي،ساختمانهاينواحي،ساختمانهايستاديو...
همدردستوركاراستوغالبكارهايمرتبطباآنانجام

شدهاست.«

دسترسي منطقه19 به گرمخانه جنرال
طبقنظرشهردارتهران،مقررشددرچندنقطهازشهر
گرمخانهجنرالایجادشــودتاشهروندانآسیبدیدهاز
خدماتمتعددمددكاريوآموزشواشتعالزایيبهرهمند
شوند.بصیريبااشارهبهاینكهیكيازاینگرمخانههاقرار
اســتدرنزدیكيگرمخانهمهرمنطقه19ساختهشود،

تــا12بهایــنمراكزمراجعه
كنندوبرايكســباطالعات
بیشترودریافتمشاورهتلفني
باشــمارههاي55105694و
55021804تماسبگیرند.«

توزیع 400هزار ماسک 
در نقاط حاشيه اي

باتوجــهبــهقرارگیريدر
موجچهــارمكروناووضعیت
منطقه19، در كــه اجتماعي
بهخصــوصمحــدودهحریم
وناحیــه3،وجــودداردطبق
مســاعدتيكــهدرخصوص
موضوعتوزیعماسكرایگانبینافرادنیازمندبامعاونت
اموراجتماعيوفرهنگيمركزانجامشــدهاست،حدود
400هزارماســكرایگانطــيبرنامههايمختلفبین
اهالينواحي4،3و5،روســتاهاياطرافمنطقهونقاط
كمتربرخورداروكورهپزخانههاو...توزیعميشود.«معاون
اموراجتماعيوفرهنگيشــهرداريمنطقه19بااشاره
بهاینكهایناقدامبرايپاســخگویيبهیكيازنیازهاي
مهماهاليمناطقكمتربرخــوردارمحلهبهاجرادرآمده
است،ميگوید:»اینطرحازابتدايسال1400آغازشده
وماسكهابهصورتمستمروگردشيدرنقاطمختلف
توزیعميشــودكهتاكنون150هزارنفرازآنبهرهمند

شدهاند.«

اجراي طرح شهر امن در 3محله
شناســایيورفعنقاطناامنوبيدفاعشــهريیكي
دیگرازدغدغههايهمیشگيشهروندانبهخصوصبانوان
استكهباهدفپاسخگویيبهآن،طرحشهرامنبهاجرا
درآمدهاست.بصیريبااعالماینكهمرحلهاولاینطرح
درمنطقهبهپایانرســیدهوواردمرحلهاجراشدهاست،
دربارهجزئیاتاینطرحميگوید:»درمرحلهنخستاین
طرحنقاطناامنوبيدفاعشهريمنطقهباكمكبانوان
ساكندرمحلههاشناسایيودرقالبیكپروژهمطالعاتي
تجمیعشدهاست.درحالحاضرمقدماتفراینداجرایي
درحوزهكالبديبرايرفعاینمعضلوتأمینامنیتزنان
در3محلهعبدلآباد،اسماعیلآبادونعمتآبادتأییدشده
كهاقداماتيهمچونتأمیناتاقمادروكودكوسرویس
بهداشتي،بهسازيوپیادهراهسازي،تأمینروشنایيضلع
جنگليبوستانمرجان،اجرايطرحمشاركتيفرهنگيو
هنريبااستقرارنمادهايهنريودیوارنگاريدركوچه

شهیداژدرسرابينمونهايازآنهاست.«

ميگوید:»آسیبدیدگانازبدوورودبهاینگرمخانهوآغاز
فراینددرمــان،ازخدماتاولیهمددكاري،اقداماتترك
اعتیاد،ورودبهبازاركار،آموزشو...برخوردارميشوند.«
ويدرادامهبابیاناینكهاینكاردرمراحلاولیهاســت،
ميگوید:»درهفتههايآتيباانجامامورمربوطبهصورت
جلسهواگذاري،كارهايمطالعاتي،فنيوساختانجامو
پیشبینيميشودبعدازحدود۷ماهطرحبهپایانبرسد

وگرمخانهجنرالموردبهرهبرداريقراربگیرد.«

استقرار مشاوران سالمت در سراها
یكيازدالیــلمراجعهنكردنشــهروندانبهمراكز
مشاورهوروانشناســيهزینهزیادياستكهبایدبراي
اینكارپرداختكننــد.درروزهایيكهباوجودكروناو
آسیبهايآنمشكالتروحيافرادنیزبیشترشدهاست،
استقرارمشاورانسالمتدر2سرايمحلهواجرايطرح
غربالگريوارائهخدماتروانشناسيرایگانبهشهروندان
یكيازاتفاقاتخوبياستكهدرپاسخگویيبهنیازمهم
شــهرونداننقشبسزایيداشتهاست.»مهديبصیري«
بابیاناینكهاینخدماتبامشــاركتسازمانبهزیستي
اســتانتهرانویژهخانوادههايآســیبپذیربهاجرادر
آمدهاســت،ميگوید:»تحكیمبنیادخانــواده،آموزش
مهارتهايزندگي،غربالگريســطحیكپیشگیرياز
معلولیتشاملبینایيسنجي،شنوایيسنجي،اختالالت
ژنتیك،اوتیسمو...نمونههایيازموضوعاتمرتبطبااین
خدماتاســتكهدرارتقايسالمتشهروندانوانجام
اقداماتپیشگیرانهمؤثرخواهدبود.«ويادامهميدهد:
»خدماتغربالگريومشاورهازطریقكارشناسانسازمان
بهزیستيمستقردرســراهايمحلهبهمنیاروخانيآباد
جنوبيارائهشدهوشهروندانميتوانندبرايبهرهمندي
ازاینخدماتروزهايشنبهتاچهارشنبهازساعت8:30

راه هـموار است

 مناسب سازی ها 
 در سال جدید مورد تایيد

 انجمن معلوالن قرار گرفت

اتفاقيخوش
برايتوانيابان

مناسبسازيسراهايمحلهخانيآباد
جنوبــيوبهمنیاریكــيازبهترین
اقداماتشهرداريمنطقه91درسال

جدیــداســتكه
رضایتتوانیابانرا

بههمراهداشت.
دبیركانونمعلوالن
كــه منطقــه91،
درآییــنافتتاحیه
محلــه ســراي

با خانيآبادجنوبيحضورداشــت،
بیاناینموضوعميگوید:»بهعنوان
نمایندهتوانیابــانمحلهازامكاناتي
كهدراینسرايمحلهبرايماایجاد
شدهاستفادهكردم.خوشبختانههمه
اقداماتاصوليانجامشدهوتوانیابان
بــهراحتــيميتوانندواردســراي
محلهشــوندوبهراحتيازامكانات
آناســتفادهكنند.«»محمدمافي«
درادامــهازطرحهایيميگویدكه
باعنوانمناسبســازيدرشهراجرا
ميشود،اماآنطوركهبایدمطلوبو
رضایتبخشنیست.اوادامهميدهد:
»دراینسرايمحلههمهنمادهایي
كــهیكفــردمعلولبــرايترددو
استفادهازیكمركزعمومينیازدارد

رعایتشدهاست.«

استقبالازخدمات
روانشناسي

استقرارمشــاورانسالمتدرسراي
محلهوارائهخدماتروانشناســي
رایگانیكيازمطالباتهمیشــگي
اهاليبودكهخوشــبختانهباتالش
اعضايشورایاريومدیرمحلهمحقق

شدونتایجخوبي
همــراه بــه هم

داشت.
محلــه مدیــر
جنوبي خانيآباد
بابیاناینموضوع
وبااشارهبهاینكه

درروزهايكرونانیازاهاليمحلهبه
چنینخدماتيبیشــترشدهواین
درحالياستكهبســیاريازافراد
توانپرداختهزینــهبرايمراجعه
بهمراكزمشــاورهوروانشناســيرا
ندارند،ميگوید:»اینطرحاستقبال
چشــمگیرشــهروندانرابههمراه
داشــت.روزانهحداقل8نفرحضوراً
بــرايبهرهمنــديازخدمــاتبه
اینجامراجعهميكنندوبســیارياز
افرادازمشــاورههايتلفنياستفاده
ميكنند.«»راضیهشرفي«درادامه
بهارتباطمستقیمخودبااهاليمحله
اشــارهميكندوميگوید:»بهدلیل
ارتباطدوســتانهايكــهبینمنو
بانوانمحلهشكلگرفته،بسیارياز
آنهامشكالتشــانرابامندرمیان
ميگذارنــدوخوشــحالمكهاكنون
دراینجاميتوانندبایككارشــناس
دربارهمشكالتشانصحبتكنندو

راهكارهايمناسبدریافتكنند.«

طرح ها و اقدامات محلي  وقتي مي توانند ارزشمند 
باشند كه بر اساس دغدغه هاي اقشار مختلف مردم 
انتخاب شــوند و براي آنها منفعت و آرامش به همراه 
داشته باشند. پاسخگويي به نيازهاي مهمي همچون 
مناسب سازي كامل 2ســراي محله براي افراد داراي 
معلوليت، اجــراي طرح غربالگــري و ارائه خدمات 
روان شناسي رايگان به شهروندان، ارائه خدمات متعدد 
مددكاري و اشتغالزايي براي مددجويان و... از همين 
دست اقدامات معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري 
منطقه19 اســت كه با آغاز سال جديد در دستور كار 
قرار گرفت و در جلب رضايت شهروندان نقش بسزايي 

داشت. 

تريبون
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح
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مدیر مسئولصفحه آرا

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه
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تصحیح
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صفحه آرا

ویژه ویژه

بــاآنکهعمریرابهگلــهداریگذرانده،هنوزهم
ازتماشــایجستوخیزبزومیشوبرههایگلهلذت
میبردوقبــراقبودندامهاخســتگیراازتنشدر
میآورد.وقتــیتوکلیازحالناخــوشاینروزهای
عشــایرریمیگوید،درکالمــشتیزبینیگلهداری
کهنهکاربهخوبیپیداست.توکلی۷0سالازخداعمر
گرفتهوآباواجدادشزندگیعشایریداشتهاند.اودر
جوانیمعلمومدیرمدرسهبودهوپسازپایاندوران
خدمتشدرآموزشوپرورششــهرری،برایحفظ
شــغلمیراثیپدروپدربزرگشبهدامداریوباغداری
رویآوردهاســت.کمبودبارندگیبهارامســالمراتع
ودشــتهایشــهرریرابیابانکردهوعشایردامدار
مجبورندبخشزیادیازخوراکدامراخریداریکنند.

هزینه های سرسام آور خرید خوراک دام
توکلیگرانشدنسرسامآوروهزینهباالیخوراک
دامرامهمترینمشــکلدامدارانوعشــایرمیداندو

 هزینه باالی خوراك دام و خشكسالی 
دامپروری شهرستان ری را تهدید می كند 

شمارش معکوس پایان 
زندگی عشایری

رابعه تیموری

روزهاي سخت و 
پرمشغله

»زینب كریمي« همسر خداداد 
است. او مي گوید: »بانوان عشایر 

در یيالق یك لحظه هم از كار 
فارغ نمي شوند و مدام در حال 

تدارك وسایل مورد نياز خانواده 
هستند.« روز بانوان عشایر با 

جمع كردن هيزم و بارگذاشتن 
چاي هيزمي شروع مي شود. 

عده اي از آنها سپيده نزده 
آتش تنور را روشن مي كنند و 

تا مردان ایل چند پياله چاي 
لب سوز بنوشند، بوي نان تازه 

بلند مي شود. كریمي مي گوید: 
»بسياري از خانواده ها از 

تنورهاي گازي براي پخت نان 
استفاده مي كنند تا از هيزم جمع 

كردن و تحمل دود تنور گلي 
راحت شوند. در 
بساط كاسباني 
كه لوازم مورد 
نياز عشایر را 
مي فروشند، 

كپسول گاز هم 
پيدا مي شود. 

بعضي از 
خانواده ها هم 
از شهرهاي مجاور كوهپایه هاي 
الر كپسول گاز و وسایل پخت 

و پز خود را فراهم مي كنند.« 
دوغ مشك و سبزي كوهي جزء 

مخلفات سفره عشایر است. 
كریمي مي گوید: »تقریبًا ماهي 
یك گوسفند از دام هاي پروار 
گله خوراك خانواده6نفره من 
است. ما با تكان دادن ماست 

در مشك هایي كه از پوست بز 
درست مي شود، كره حيواني 

و دوغ به دست مي آوریم و 
قسمتي از دوغ را به كشك هاي 

سفيد محلي تبدیل مي كنيم. 
همين لبنيات را هم به عنوان 
غذاي سفره خانواده استفاده 

مي كنيم.« اصالت خانواده كریمي 
شيرازي است و غذاهاي محلي 

مانند »االسيخ« یا كباب بره، 
»یخني« كه شبيه دیزي است و 
الي پلو از غذاهاي مورد عالقه 

آنها محسوب مي شود. پانل هاي  
برق خورشيدي روشنایي سياه 
چادرها و برق مورد نياز وسایل 
برقي عشایر دشت الر را تأمين 
مي كند. زنان كوچ نشين ري در 

طول دوره یيالق باید اختراع 
شدن ماشين هاي ظرفشویي و 
لباسشویي را به كلي فراموش 

كنند و با آب زالل رودخانه هاي 
دشت كه از چشمه هاي كوه 

دماوند سرچشمه مي گيرد، رخت 
و لباس و ظروف خود را بشورند. 

میگوید:»قیمتخوراکوعلوفهدامهرروزبیشــتر
میشودودامدارانتواناییخریدخوراکدامراندارند،
امادولتهیــچیارانهوکمکهزینهایبــهدامداران
نمیدهــدوازآنهاحمایتنمیکند.«اوخشکســالی
بیســابقهامسالراموجبانقراضداموبحرانتولید
گوشتدرکشــورمیداندومیگوید:»وقتیدامدار
نتوانــدهزینهپرورشدامراتأمیــنکند،مجبوربه
فروشوکشتارنامحدودگلهمیشودوظرفیکیدو
ســالباقحطیداموگوشتقرمزروبهرومیشویم.«
بهقولتوکلیهرگوسفندزندهکیلویی50هزارتومان
ازدامدارخریداریمیشودکهبرایپرورشدهندگان
داممقــرونبهصرفهنیســت.اومیگوید:»دامداران
تولیدکنندگاناصلیگوشــتکشــورهستند،امادر
تعییــننرخخریدوفروشگوشــتنظــراتآنهارا
نمیشنوندوبرایصنعتتولیدگوشتکارشناسانی
تصمیممیگیرندکههیچوقتپــایدرددلدامدارو

گلهدارننشستهاند.«

همه نگرانی های یک شغل پردردسر
استخدامچوپانازدغدغههایگلهدارانروستاهای
ریاســت.توکلــیمیگویــد:»حقوقیــکچوپان
ماهانه6میلیونتومانبهاضافههزینهخوراکوپوشاک
اوست،اماهیچایرانیحاضربهقبولاینشغلنیست
وعشــایروگلهدارانشــهرریناچارنداتباعغیرمجاز
افغانســتانیرابرایچوپانیبهکارگیرند.«غیرمجاز
بودنسکونتایناتباعدرایران،برایگلهدارمشکالت
زیادیبهوجودمــیآورد.توکلیمیگوید:»هرروزبا
بازرسانواقعیوگاهیقالبیروبهروهستیمکهبرای
اخراجچوپانانافغانســتانیغیرمجــاز،بهدامداریها
مراجعــهمیکنندومابایدازاخراجیابهاصطالح»رد
مرزشدن«آنهاجلوگیریکنیم.البتهترسچوپاناناز
اخراجشدنبرایبعضیازکالهبردارانهمدستاویزی
شــدهکهدرزمانغیبتگلهداراندرپوشــشمأمور
بهچوپانــانمراجعهکنندوباتهدیــدازآنهااخاذی
میکنند.«درخطربودنجانچوپانانوامنیتگلهاز
نگرانیهایدائمیعشایرگلهدارلپهزنکوروستاهای
مجاوراســت.توکلــیمیگوید:»اطرافروســتاهای
شــهرریپرازافرادمعتادونابابشدهکهبهسادگی
گلههاراســرقتوگلهداررابهخاکسیاهمینشانند.
هرشــبازترساینکهتلفنهمراهمبهصدادرآیدو
خبراتفاقناگواریبرایگلهیاچوپانرابشنومتاصبح
خوابآسودهندارم.«ایننگرانیهایدائمیسببشده
آقایمعلمبازنشســتهچندبارتصمیمبگیرددامداری
راکناربگذارد،اماپسازفــروشدامهایش،بادیدن
دامداریخالیتابنمیآوردودوبارهشغلپراضطراب

وپردردسرشراازسرمیگیرد.

مراتع در اختيار ویالسازان
گلهدارســفیدمویروســتایلپهزنــکمیگوید:
»درگذشــتهکــهمراتــعمیانبندهایکــوچ،بکرو
طبیعیبودندعشــایرگلهراباآرامشبهمراتعییالقی
میرســاندندومیتوانســتنددرمیانبندهابهاندازه
کافیتوقفواستراحتکنند،ولیدرسایهبیتوجهی
مســئوالن،زمینخوارانمراتعمیانبندرابهکلیدر
اختیارگرفتهوباتبدیلآنهابهبرجوویالعشایررابه
عبورزودهنگاموعجوالنهوامیدارند.مابایدبهسرعت
وبدونتوقفگلهراازمیانبندهاعبوردهیمتازودتر
بهمراتعالربرســیم،امااینروشکوچاحشامراتلف
میکندوبهگلههاآسیبجدیواردمیکند.باشرایط
کنونیتنهاراهیکهبرایعشایرباقیماندهاستفادهاز
کامیونبرایجابهجاییگلهازییالقبهقشــالقاست
کهبسیارهزینهبراستوسالمتیدامهاراهمبهخطر

میاندازد.«

برای توليد گوشت مانع زدایی کنيد
ایــنمعلمقدیمیبیتوجهیبــهحفظمیانبندها
راازموانعتولیدگوشــتقرمزومحصوالتپروتئینی

کشــورناممیبردومیگوید:»باآنکهسال1400از
سویمقاممعظمرهبریباعنوان»تولید،پشتیبانیها،
مانعزداییها«نامگذاریشده،امابهموانعتولیدگوشت
قرمــزوصنعتدامپروریکشــورمتاســفانهتوجهی
نمیشود.«توکلیبهاشتغالزاییگستردهصنعتتولید
داماشــارهمیکندومیگوید:»رونقانواعمشــاغل
روستاییمانندتولیدپشم،گوشت،لبنیات،قالیبافیو...
فقطباحفظدامکشورمیسرمیشودوباازبینرفتن
دامنهتنهادرتأمینگوشتبابحرانروبهرومیشویم،
بلکهدههافرصتشغلیازبینمیرود.«عشایرشهرری
درزمانقشــالقدرروستاهایمســگرآباد،لپهزنک،

توتک،چهلقزوغنیآبادریمســتقرندو
بــرایییالقبهدشــتالردرکوهپایهقله

دماوند کوچمیکنند.

خوان آخر کوچ؛ دشت الر
بــارســیدنبــهدشــتپربركتالر
سختيهايعشایركوچنشینريبهپایان
نميرســد،اماپسازاتراقوچادرزدندر
اینمرتعخوشآبوهوازندگيپرزحمت

آنهابازیبایيهایيهمراهاستكهدشواريهاراشیرین
ميكنــد.درگزارشزیــرتعداديازعشایرنشــینان
شهرســتانريگوشــههایياززندگيخوددردشت
الررانقلكردهاند.وصف»عليمرادي«اززیبایيهاي
دشتالرشنیدنياست.مراديازعشایررياستكه
دورهییالقرادردشتميگذراند.اوميگوید:»دشت
الردربهارمثلیكتابلونقاشــياست.ازقلهتادامنه
كوههاپرازبرفســفیداســتوتاپایاناردیبهشت
البهاليعلفهاوبوتههايدشــت،شــقایقهايسرخ

واللههــايوحشــيميروید.دشــتالرعلفزارهاو
بوتهزارهايحاصلخیــزوباطراوتيدارد.انواعغالتو
گیاهانــيمانندوالك،گلپر،چايكوهي،گلگاوزبان،
شیرینبیان،كاسني،آویشن،پیازك،موسیر،باریجه
وقــارچدردامنهكوههايالریافتميشــودوزنان
عشایرازاینگیاهانبرايتهیهغذاودرمانبیماريها
اســتفادهميكنند.مقدارزیاديازاینگیاهانراهم
خشكميكنندتادردورهقشالقبرايتهیهداروهاي
گیاهيبهســراغعطارينروند.«درمنطقهییالقيالر
شــكاروصیدممنوعاستوعشایرچادرنشینهمكه
مراتعاینمنطقهراخانهخودميدانند،اگرگردشگري
بهصورتغیرمجازوارددشــتشــود،مانند
مســئولیت احســاس دشــت محیطبانان
ميكنندواجازهنميدهنددستشكارچیان
وصیــادانبهكبك،بــاكالن،حواصیلهاي
سفیدوخاكستريوعقابهايالربرسد.اگر
همشــبونیمهشبيگذرخرسقهوهايیا
روباهيبهحواليسیاهچادرهايشانبیفتد،
خوبميدانندچطوربدونآزاررســاندنبه

حیوانازخودشانوگلهمراقبتكنند.

جاده الر خاکي است و خطرناک 
مراديميگویــد:»هوايدشــتالردرگرمترین
فصلســالهمخنكاســتوشــبهابرايدرامان
ماندنازســرمابایدازپتواستفادهكنیم.«درگذشته
خوابوخوراكومهمانيودورهميهايعشــایردر
سیاهچادرهايبافتهشــدهازمويبزميگذشت،ولي
حاالبسیاريازعشــایرازچادرهايمسافرتيكهدر
اندازههايمختلــفدربازارهايريیافتميشــود،
بهعنوانمحلخوابوماننداتاقهايشخصياعضاي
خانوادهاســتفادهميكننــدودرســیاهچادرهاموقع
شبنشینيهايعشیرهايودورهميهايفامیليجمع
ميشوند.مراديميگوید:»دردامنهكوههايالرپلنگ
وخرسوگرازوشغالوروباهیافتميشودوچوپان

بایدشبوروزهوشیارباشدكهگلهآسیبنبیند.«
اغلبعشــایرريمانند»خدادادكریمي«درایام
ییالقبهروســتايخــودبرنميگردندودردشــت
ميمانند.كریميازعشایررياست.اوميگوید:»بعضي
ازگلهدارانريكهدستشانبهدهانشانميرسد،در
طولدورهییالقدرمســیرريوالردررفتوآمدند
ودردشــتساكننميشوند.«بهقولكریميدرراه
ونیمراهبودنعشــایرهزینهزیاديدارد.اوميگوید:
»جادهالرخاكيوپرازســنگالخهايخطرناكاست
وآمارتصادفاتباالیيدارد،امامســئوالنبرايایمن
كردنمســیرعشــایرهیچكارينميكنند.اگركسي
بدونحادثهوبهســالمتبهالربرسد،خسارتهایي
كهبهخودرویشواردميشودحتمًاهزینهباالیيروي
دستشميگذارد.هزینهخوردوخوراكعشایريهم
كهدررفتوآمدندازعشــایرساكنالرخیليبیشتر

است.«

از تكنولوژي روز دوریم
وظایفزنانعشــایرريبهایــنكارهايپرزحمت
خالصهنميشــودودرطولدورهییالققالیچهوگلیم
همميبافند.پیراهنهايكمرچینبلندوروسريهاي
رنگيراكهبهعنوانلباسمعمولعشــایرميشناسیم
درســالهاياخیربهلباسجشنومهمانيعشایرري
تبدیلشدهودخترانجوانترجیحميدهندپوششي
امروزيترداشــتهباشند.محرومشدنازتكنولوژيروز
وتعطیليدرسومشــقسببشــدهفرزنداننوجوان
خانوادهكریمياززندگيكوچنشینيدلخوشينداشته
باشند.»مرتضي«دانشآموزكالسدوازدهماستودر

كوچبهارهخانوادهوایلشراهمراهي
نميكند.مرتضيميگوید:»دشت
الردركوهپایــهقلــهدماوندقرار
گرفتهوتلفنهايهمراهحتيبراي
تماسهــمآنتندهيخوبيندارند.
آنجابهاینترنتدسترسينداریمو
نميتوانیمازآموزشمجازيمدرسه
استفادهكنیم.«مدارسعشایريكه
نیمبندوكجدارومریزدردشــت

الردایرميشوندفقطمقطعابتدایيهستندومرتضي
كهبایدامســالدركنكوروروديدانشگاهشركتكند،
نميتواندازاینمدارساستفادهكند.مرتضيميگوید:
»زندگيعشــایريسختيهايزیاديداردومادردوره
ییالقازامكاناتاولیهزندگيماننددسترسيبهپزشك
وبیمارســتان،امكاناتآموزشــيو...محرومهستیم.
نوجوانانخانوادهعشایردرییالقبهكارهايپرزحمتي
ماننددامداريمشــغولندوپسازبازگشــتازییالق

نميتوانندعقبافتادگيدرسيخودراجبرانكنند.«

پشتيباني کوچندگان
جهادكشــاورزيشهرستانريمتوليرسیدگيبه
امورداموعشایراینشهرستاناست.»جبرئیلبرادري«
ميگوید:»درطولســالتالشميشــودبــااجراي
طرحهايعشایريبخشيازنیازهايعشایررفعشود.« 
مدیرجهادكشاورزيشهرستانري،مرمتوبازسازي
سولهوانبارنگهداريكااليعشایري،بازسازيایلراهها
وقناتعشایر،ایجادسدهايزیرزمیني،ساختحمام
ضدكنهدامهاوســاختمخازنذخیرهآبراازجمله
طرحهايعشــایريعنوانميكندوادامهميدهد:»در
زمانكوچبهارهعشایراینخدماتبهصورتویژهودر
قالبطرح »پشــتیبانيكوچندگان«ارائهميشودكه
اقداميبرايحفظســالمتعشایردرزمانكوچاست.
دراینطرحبرايجبرانخســارتهايخشكســالي،
نهادههايداميعشــایرتأمینوخدماتدیگريمانند
واكسیناسیوندامهابهعشــایرارائهميشود.« برادري
معرفيعشــایربهادارههايمختلفبرايتســریعامور
عشــایرومعرفيبهبیمهصندوقاجتماعيروستاییان
راازدیگرتســهیالتارائهشدهبهعشایرشهرستانري
ذكرميكندوميگوید:»سهمعشایرشهرستانرياز
محلدرآمدهايارزشافزودهمانندروســتاهايبدون
دهیارياستوطرحهايعمرانيوخدماتيویژهعشایر
باهمكاريســازمانامورعشــایريوفرمانداريویژه

شهرستانريانجامميشود.«

کوچ به شیوه پارتیزانی
مقابلروستایلپهزنکقلههایرشتهکوه
البرزجنوبیقرارداردکهدرگذشــتههایدور
شکارگاهیعمومیبودهاست.قلههای»سمند،
یالشــشگوش،یالتوتک،گردنهلپهزنک،
کوهقرمزیهاوآبگرمه«ناممحلیقلههای
اینرشــتهکوههســتندکهمبدأومنزلگاه
آغازینکوچبهارهعشایرشهرستانریبهشمار
میآیند.عشایرریهنگامکوچدرکنارمشقات
وســختیهایذاتیکوچبامشکالتدیگری
دستوپنجهنرممیکنندکهصاحبانسرمایه
وزمینخــوارانبرایآنهابهوجــودآوردهاند.
احمــدتوکلیمیگوید:»وقتیبادشــواریو
مشــکالتفراوانازاینقلههاوگردنههاعبور
میکنیم،بهجاجرودمیرسیمکهیکیازمراتع
میانبند)مراتعحدفاصلمراتع
ییالقیوقشالقیعشایر(گله
است.ویالسازیوزمینخواری
مراتعجاجرودرابهکلیازبین
بــردهوخوراکیبــرایدامها
باقینگذاشــتهاست.«دهات
لواســانخوانبعدیاستکه
عشــایرروســتاهایریبرای
رسیدنبهییالقطیمیکنند.
توکلیعبورازمســیرپرمانعکوچرابهنوعی
»نبردپارتیزانی«تشبیهمیکندومیگوید:»در
کوههایدهاتلواساندرختانیکاشتهاندکه
بااقلیمآنجاسازگارینداردوبیثمرهستند،
ولیعبورگلهرابسیارسختودشوارکردهاند.
بسیاریمواقعآتشروشنکردنشبانهمعتادان
درالبهالیایــندرختانباعــثحریقهای
گستردهایمیشودوگیاهانبومیمانندتنگس
وهومهمازبینمیروند.«گردنهالرمیانبند
بعدیایلاست،امامراتعاینگردنهمالکدارند
وبایدگلهبدونتوقفوباسرعتازمیانآنها
عبورکند.عشــایرپسازگذراندنگردنهالر
باالخرهبهییالقالرمیرسندودرآنجاچادر
میزنند.آنهاتا15شهریورکهدوبارهبهروستای

قشــالقیخــودبرمیگردند،
درایــنچادرهابهســر

میبرند.

خانوار تعداد عشایر شهرستان 

ری است که از 4 ایل هداوند، کلهر، 

طایفه عرب صحنایی و کلکوهی هستند 

و با نگهداری از 3۵ هزار رأس دام سبک 

)گوسفند و بز( و توليد ساالنه یک هزار 

و 400 تن گوشت قرمز در تأمين منابع 

پروتئينی استان تهران نقش قابل 

توجهی دارند. 

200

علی کریمی
ساکن محله

زینب کریمی
ساکن محله

علی توکلی 
عشایر ری

مرتضی کریمی 
ساکن محله

  ديگر وقت آن است که ايل و خانواده »احمد 
توکلی« و ديگر عشــاير ری بار و  بنديل شان را 
ببندند و همراه گله های بزرگ و کوچک شان به 
طرف مناطق ييالقی دشت »الر« بروند. کم آبی 
و تنگ نظری آســمان بهاری امسال نگران شان 
کرده و عشــاير دلواپســند که مبادا تا چند 
ســال ديگر گله های ميش و بزشان کاماًل 
از بين برود. توکلی ازعشــاير روســتای 
لپه زنک است. او و ديگر عشاير شهرری 
نرم  پنجه  و  زيادی دست  با مشکالت 
می کننــد. در گــزارش زير »احمد 
نگرانی های  از  گوشــه ای  توکلی« 
عشاير کوچ نشين شهرستان ری را 

مطرح می کند.  
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

مدیر مسئولصفحه آرا

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

در شهر

خیابانشــهیداناســماعیلي،یكيازخیابانهاي
زیبايمحلهحسینيفردوساستكهبادرختانزیباي
چنارشدردوسويخیابانچشمنوازيميكند.خنكاي
نســیمصبحگاهيدراینفصلازسالشعفخاصيدر

رهگذرانپدیدآوردهاست.
هرچندكهچندسالياستاینخیاباندرمحدوده
شــمالي،حضورپررنگتعمیرگاههايخودرورابهخود
دیده،امااینامرچنداناززیبایيآننكاستهاست.آنچه
سالهاســتاهالياینخیابانزیباراآزردهخاطركرده،

ورودفاضالببهنهرهايدوسويخیاباناست.
»اكبرسلیمي«ساكنمحلهحسینيفردوس
ميگوید:»اهاليازبويبدفاضالبوورودآن
بهنهرهايآبخیابانمحلسكونتوكارشان
گلهمندهســتند.ایننهرهابــهمحلزندگي
جانورانموذيازجملهموشتبدیلشدهاست.
«سلیميادامهميدهد:»فاضالبواردشدهبه
نهرها،آبآلودهوكثیفمحلههايباالدســت
اســتكهازاینجاواردكانالحیدريميشود
كههمرنگكدروسیاهداردوهمبويتعفن.«

پيگير مشكل هستيم، ولي نتيجه بي نتيجه 
طبیعياستنخســتیناقداميكهدرهر
مــورديبرایرفعمشــکالتشــهريانجام
ميشود،مراجعهبهشــهردارياست.»زینب
منــوري«ازبانوانهممحلهايبــابیاناینكه
شهردارناحیهیكمنطقه18درجریانمشكل

نهرهاياینمحدودهاســت،ميگوید:»درنخســتین
فرصتمسئلهرابا»جوادبهشتي«شهردارناحیهدرمیان
گذاشتیم.مكاتباتيهمباآبوفاضالبمنطقه6انجام
داد،اماهنوزنتیجهايحاصلنشــدهوهمچناناهالي

منتظررسیدنانشعابفاضالببهمحلهشانهستند.«
خیابانهايمحلهحسینيفردوسازجملهاسماعیلي،
شهیدبیگلو،امامزمان)عج(،چهاردهمعصوم)ع(و...تقریبًا
وضعیتمشابهيدارندوسرازیرشدنفاضالبوآبهاي

جاريبهداخــلنهرهاوكانالهايمحليازعمدهترین
مشــكالتمحیطزیستيآنبهشــمارميرود.منوري
ميگوید:»درشرایطفعلي،عالوهبراینكهورودفاضالب
بهنهرهابهداشتعموميومحیطرابهمخاطرهانداخته
وبعضاهماینآبآلودهپايدرختانميرود،امابیشتر
نگرانكودكانهستیمكهناخواستهوبهدلیلناآگاهيبه

اینآبهايآلودهدستميزنند.«

آنجا که نگراني مضاعف مي شود
»اهالــيخیابــانشــهیدبیگلــو
مشكلشانراباشــهرداريناحیهیك
وامــامجماعتمحلهشــاندرمیان
كنند.« برايشــانكاري تا گذاشتهاند
»نویدپوربختیان«ازاهاليحســیني
فردوسبابیانایــنمطلبميگوید:
»امــامجماعتمحلهمــاخیليفعال
وپیگیراســتوامیدواریمكهمشكل
انشــعابفاضالباینبخــشازمحله
برطرفشــود.«حجتاالســالم»سید
صادقنــوري«دبیرشــورایاريوامام
جماعتمحلهحسینيفردوسدرباره
مشــكالتاهاليميگوید:»مدتيقبل
اهاليبهمنمراجعــهكردندوازبوي
تعفــنفاضالبنهرهايآبشــكایت
گالیهمنديشان راســتش داشــتند.
بهجاســت.زندگيدریكمحیطسالم
وبهداشتيحقطبیعيهرفردياستوضرورياست
تامسئوالنشركتفاضالبمنطقههرچهزودتربهاین
موضوعرسیدگيكنند.«حجتاالسالمنوريميگوید:
»موضــوعراباشــهردارناحیهیكدرمیانگذاشــتم
وآنهــااعالمكردندكهدرحــالانجاممكاتباتيبااداره
آبوفاضالبمربوطههســتند.«ويباتقدیرازاهتمام
شهرداريناحیهیكدرشستوشويچندبارهایننهرها
درطولماهميگوید:»عواملشهرداريناحیهیكماهي

چندبارنهرهاياینخیابانراشستوشــوميدهندتا
قدريازبويتعفنناشــيازراكــدماندنفاضالبكم

شود.«

تابستان گرم نزدیک است و... 
»سعیدكریمي«ازساكنانوكاسب40سالهخیابان
امامزمان)عج(كهاهالياوراآقاســعیدميشناســند،
ميگوید:»نزدیكبه2ماهاســتكهازبويبدفاضالب
نهرهــايخیابانعذابميكشــیم.وقتــيازكنارنهر
عبورميكنیموضعبدتراســت.«كریميادامهميدهد:

شركت شــورایاري، »شهرداري،
آبوفاضــالبوهــرنهاديكه
دستاندركاراستبایدپیگیراین
موضوعباشدتامشكلاهاليحل
شود.تابســتاننزدیكاستوبا
گرمشدنهوابويتعفنوجمع
شدنحشــرهدرنهرهاشرایطرا
بدترميكند.امیدواریمباالخرهبه

نتیجهبرسیم.«

شهردار ناحیه یك منطقه18:
دسترسي به شبکه فاضالب حق اولیه شهروندان است

»محمدجــوادبهشــتي«شــهردارناحیهیك
منطقه18بابیاناینكهدرنخستینفرصتموضوع
راباادارهآبوفاضالبمنطقه3درمیانگذاشتیم،
ميگویــد:»ادارهآبفــايمنطقه6اعــالمكرداین
موضوعدردستپیگیرياستوبهزوديبخشهاي
نیمهتمــامپــروژهفاضالبتكمیلخواهدشــد.«
بهشتيتعیینتكلیفانشــعابفاضالبخانگيرا
درمحلههابهویژهدربافتفرسودهضروريميداند
وميگوید:»شــهروندانســاكندرمحدودهبافت
فرسودهقبلازنوســازيوبازسازيخانههايشان

بایدازانشعابفاضالبشهريبهرهمندشوند،چرا
كهاگــرایناتفاقدیرترصــورتگیردهزینههاي
ســنگینآنرابایداهاليمتقبلشــوندكهدوراز

انصافاست.«
ويتأكیدميكند:»شهروندانساكندر محله
حســینيفردوسسالهاقبلهزینهنصبانشعاب
راپرداختكردهاند،اماتاكنونلولهگذاريانشعاب
فاضــالببهنزدیكيخانههايشــانهمنرســیده
است.«ويميگوید:»پسازنامهنگاريوپیگیري
اعضايشــورایاريمحله،حمایتشوراياسالمي

شهرتهرانوشهرداريتهران،باالخرهدرسالهاي
اخیرمسئوالنشركتفاضالبعملیاتلولهگذاري
فاضالبدرقســمتهایيازمحدودهازجملهبلوار
معلمرااجراكردندكهامیدواریمباسرعتوشتاب
بیشتريباقیماندهكاررانیزبهپایانبرسانند.«وي
دربارهآثارمثبتاجرايانشــعابفاضالبشهري
ميگوید:»رفعآلودگيهايزیســتمحیطيوبوي
نامطبوعدرفضايمحله،كاهشچشمگیرجانوران
موذيازجملهموشو...بخشيازآثارمثبتاجراي
عملیاتفاضالبشهرياست.بنابراینبهرهمندي

زودهنگامازاینامكاناتشــهريخواســتهبهحق
شهرونداناســتودراینزمینهبایدبیشترتالش

كرد.«
شــهردارناحیهیكادامهميدهد:»البتههنوز
اقداميدراینرابطهازســويشــركتفاضالبو
آبفاصــورتنگرفته،برايهمینبــرايرفاهحال
اهالــيوقتوانرژيبیشــتريدرشستوشــوي
نهرهايخیابانمحلهحسینيفردوسميگذاریم
تــاشــهروندانتازمانشــروعكارشــركتهاي

خدماترسانفاضالبكمتردچاردردسرشوند.«

  پروژه نصب شبكه فاضالب
 در محله حسيني فردوس سال هاست به حال خود رها شده 

مشـترك مورد نظر 
همچنان منتظر است

ســال ها قبل وقتي ماجراي حفاري و لوله گذاري نصب انشعاب فاضالب شهري در تهران آغاز 
شــد خيلي ها تصور مي كردند كه اين پروژه سرعت و شــتاب خوبي خواهد داشت و ظرف چند 
سال همه شــهروندان از اين نوع خدمات شهري بهره مند مي شــوند، اما اين امر محقق نشد و 
اكنون شهروندان ساكن در برخي محله ها از جمله منطقه18 همچنان منتظر وصل شدن به شبكه 
فاضالب شهري هستند. درگزارش پيش رو به سراغ اهالي محله حسيني فردوس در ناحيه يك 
شهرداري منطقه18 رفتيم تا صحبت آنها را در اين باره بشنويم كه مي گويند 20 سال است منتظر 

اين اتفاق در محل زندگي شان هستند.  

مريم قاسمي

سرازير شدن 
فاضالب و 

آب هاي جاري 
به داخل نهرها و 
كانال هاي محلي 

از عمده ترين 
مشكالت 

محيط زيستي 
محله به شمار 

مي رود. 

فوتبال

  فوتباليســت هاي قديمــي بــه خوبي 
را مي شناسند؛ سومين  فنوني زاده«  »مهدي 
فوتباليست برتر آســيا در سال1993 كه به 
خاطــر گل زدن از راه دور به »آر. پي. جي« 

معروف شــد. اين بازيكن اســتقاللي 
افتخــارات زيــادي در كارنامه  كه 

است  چندسالي  دارد،  ورزشي اش 
مدال خوش رنگ خدمت به گردن 

آويخته و مشغول خدمت رساني 
قصد  كه  است  اشخاصي  به 

اعتياد رهايي  از دام  دارند 
12ســال  او  كنند.  پيدا 

پيش كه در كانون ترك 
ايمان  »نــداي  اعتياد 
منطقه19  رهيافتگان« 

عهد  شــد،  بســتري 
بهبودي  از  پــس  كرد 

باشد  كساني  خدمتگزار 
كه مثل خودش دوست دارند 

غــول اعتياد را شكســت بدهند. حاال 
سال هاست كه به عهد خود وفا كرده و در 
اين مدت خيلي ها با كمك او اعتيادشان 

را ترك كرده اند.  

سحر جعفريان

مهدی فنونی زاده
  بازیكن قدیمي فوتبال سال هاست 

براي نجات معتادان تالش مي كند

وفاي به عهد 
آرپي جي  

بهدنیاآمده، 20آبانســال1344
اماميگویــدتولدواقعــياش18آذر
سال1388اســت؛روزيكهتوانستاز
داماعتیــادرهایيپیداكندوبهزندگي
شــیرینوبيدغدغهامــروزشبرگردد.
متأهلاســتویكپسرو2دختردارد.
بااینكه12ســالپیــشدركانونترك
اعتیاد»ندايایمانرهیافتگان«بســتري
شدهودیگرنیازيبهمراجعهبهاینمركز
ندارد،امابرايوفايبهعهدشتقریبًاهر
روزبرايخدمتبهبیمارانبستريدراین
مركزبهمنطقه19ميآیــد.بامحلههاي
اینمنطقهومردمانشنیزغریبهنیست،
چونميگوید:»پدرومادرماطرافمیدان
پارسمحلهنازيآبادزندگيميكردند.من
همانجابهدنیاآمدم.همهميدانندكهبافت
محلــه،موقعیتونوعزندگيمردممناطق
16و19مثلهماستوفرقزیاديباهم
ندارد.اصــاًلآنموقعاینمرزبنديهاوجود
نداشــتونميتوانمردمرابهخاطرزندگي
دراینسويخیابانازمردمساكندرسوي
دیگرجداكردوگفتشــمااهلاینمنطقه
هستیدیانه.«»مهديفنونيزاده«بهروزهایي
اشــارهميكندكهفوتبالراشروعكرد:»بچه
كهبودیمبرايبازيبهزمینخاكيمرغوبكار
ميرفتیم.آنموقعآنجابهاســتادیومچهارم
آبانمعروفبودوخیليهاازاینزمینخاكي
بهموفقیترسیدند.نمونهاشحمیداستیلي،
محمدخاكپورورضــارضایيمنشبودندكه
باهمدیگرهمبازيبودیــم.«ويدرخانوادهاي
فوتبالــيبهدنیاآمدهاســت.پــدرشمرحوم
حــاج»محمدفنونــيزاده«
قدیمي عالقهمنــدان از
وبااحســاسفوتبــال
بودو4بــرادردیگرش
نیزفوتبالیســتبودند.
مرتضي،برادربزرگترش
اســتكهدرتیــمملي
همبــازياوبود.وقتيكه
مهديبینســالهاي
1369تــا13۷1در
تیماســتقاللبازي
ميكرد،مرتضيدر
تیــمرقیبیعني

پرسپولیستهرانحضورداشت.


گلزني از راه دور
»13سالهبودمكه»اردشیرالرودي«برايانتخاب
بازیكنبهورزشــگاهمرغوبكارآمد.اومربيتیمهایي
مثلساسانوراهآهنبود.بازيبچههارادیدومن
رابهتیمراهآهنمعرفيكرد.ازهمانجاموفقیتهایم
شروعشــدودرتیمنوجوانان،جوانانوبزرگساالن
راهآهنبازيكردم.بعدهمبهتیممليدعوتشدم
وازســال1365تا13۷2درتیــممليایرانبازي

كردم.«
فنونيزادهدرپســتهافبكمدافعدرتیمهاي
اســتقاللجنوبتهران،راهآهن،نیــرويزمیني،
دارایي،بانكتجارت،استقالل،پاسو...توپميزد
وسال1993بهعنوانسومینفوتبالیستبرترآسیا
پساز»كازویوشيمیورا«ازژاپنو»فهدالبیشي«
ازعربستانانتخابشد.او2گلازفاصلهبسیاردور
بهدروازهتیممليعربســتاندربازيهايمقدماتي
جامجهاني1994زدكهباعثشــگفتيهمهشد.
ويهمــراهباتیمملــيایران،قهرمــانبازيهاي
آســیایي1990پكنوهمراهتیماســتقاللتهران،

قهرمانجامباشگاههايآسیادرسال1991شد.

لغزش و نجات
آرپيجيزنفوتبالایــرانهیچوقتفكرشرا
نميكردكهروزيبهسمتاعتیادبرود،اماازآنجاكه
دیگرمسئوالنفوتبالسراغيازاونگرفتند،مقدمات
لغزشاوفراهمشد.فنونيزادهميگوید:»هیچوقت
دوستنداشتمازورزشجداشوم،امادیگروقتآن
رســیدهبودكهبازيراكناربگذارم.سال13۷۷بود
كهدیگردر

زمینفوتبالبازينكردم.دركلآدمهايمشهورقشر
بسیارآسیبپذیرياند،آنهمفقطبهخاطرموقعیت
اجتماعيكهدارند.بهخاطرسنمنميتوانستمفوتبال
بازيكنم.یابایدمربيميشدمیاسراغكاردیگري
ميرفتم.مسئوالنســراغمنیامدندومنافسردهو
بيحوصلهشدم.روحیهواعتمادبه نفسمپایینآمده
بودوهمانموقعبهتولیديیكيازدوســتانمرفتم
تاشــریكاودرتولیدوخریدوفروشلباسشوم.
ناخواستهوندانستهبااوشروعبهمصرفموادمخدر
كردموزمانيبهخودمآمدمكهمعتادشــدهبودم.«
فنونيزادهميگوید:»معتادجماعتهمیشــهفكر
ميكندكســيازاعتیادشانخبرندارد،وليآخرین

كسيكهميفهمداومعتاداست،خودشاست.«
اوازنگاهاعضايخانوادهاشفهمیدكهاعتیادش
خیليبیشترشــدهاســت.ميگوید:»آنهابازبان
بيزبانيميگفتندكهدیگربهمنافتخارنميكنند.
غرورمشكســت.دختركوچكمبزرگشــدهبودو
منبزرگشــدناوراندیدم.همسرمباسختيزیاد
زحمتبزرگكردنبچههایمراكشیدهبودوبایداز
خجالتاودرميآمدم،بنابراینتصمیمگرفتماعتیاد

10سالهامراترككنم.«
18آذرســال1388برايفنونيزادهروزنجاتو
شانسبود.اوباكمكدوستش»محمدجهانشاهي«
بهكانونتركاعتیاديرفتكهازســويشهرداري
منطقه19راهاندازيشدهبود.بعدازپاكيهممدتي
برايشــركتدركالسهابهاینجاآمد،اماماندگار
شد.اودراینمركزبااشخاصيكهبستريميشوند
صحبتوآنهاراراهنمایيميكندتاانگیزهبیشتري
برايتركاعتیادپیداكنند.اگرهركدامازآنهانیازبه
پرستاريداشتهباشندفنونيزادههمراهآنهاميشود
وحتيازاستحماموشستنلباسآنهاابایيندارد.

فنوني زاده از اینكه بگوید معتاد بوده، هراسي ندارد. 
او مي خواهد با ایــن كارش دیگران را به ترك اعتياد 
تشویق كند. تمرینات ورزشــي اش را از سر گرفته و 
با كارهاي پيمانكاري در حوزه عمران توانســته براي 
چندنفر اشتغالزایي كند. مي گوید: »افرادي كه اعتياد 
خود را ترك مي كنند، بيش از هرچيزي به كار احتياج 
دارند، چون امكان لغزش دوباره آنها به خاطر بيكاري 
خيلي زیاد اســت. من هم براي اینكه دوباره به سمت 
اعتياد نروم، از 8صبح تا یك بامداد خودم را ســرگرم 
مي كنم تا ۵دقيقه وقت بيكاري هم نداشــته باشم كه 
خدایي ناكرده به اعتياد فكر كنــم.« وي در ادامه از 
خانواده بيماران مي خواهد به آنها ســركوفت نزنند. 
افرادي كه ســالمتي خود را دوباره به دســت 

آورده اند نياز به محبت دارند، البته به شرطي كه این 
محبت و رسيدگي هم خيلي زیاد نباشد. 

این  از خدمت صادقانه مســئوالن در  فنوني زاده 
مركز ترك اعتياد براي ما صحبت مي كند و مي گوید: 
»مسئوالن این كانون صادقانه كار مي كنند و منفعت 
مالي ندارند. مسئوالن شهرداري منطقه هم هميشه با 
كمك هاي معنوي راه را براي نجات افراد زیادي در اینجا 
فراهم كرده اند كه به نوبه خود از آنها قدرداني مي كنم. 
در این كانون افراد زیادي با معرفي اداره آســيب هاي 
اجتماعي شهرداري منطقه رایگان بستري و عده اي هم 
مشغول كار شده اند. در اینجا افرادي وجود دارند كه در 
این دنيا كسي را ندارند و همين جا مانده و براي زكات 

سالمت خود به دیگران خدمت مي كنند.« 

ضرورتاشتغالزاييبهبوديافتهها
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

مدیر مسئولصفحه آرا

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

هویت هویت

  قطعه هجدهم پايتخت را به نام »يافت آباد« می شناسند؛ دورانی که قلعه يافت آباد با برج و باروهای 
بلند سکونتگاه اقوام مختلفی چون زنديه، کلهرها، ظهره وندها و... شده بود و پس از گذشت چند دهه 
با شــکل گيری محله های کوچک و بزرگ در اطراف آن به منطقه 18 تبديل شــد. بدون  ترديد رونق و  
آبادانی اين منطقه با دوران شــکل گيری قلعه يافت آباد و سکونت اقوام مختلف در آن ارتباط مستقيم 

داشته است.   

مريم قاسمی

دفتر خاطرات منطقه18 را 
با كمك اهالی بومی و قدیمی منطقه ورق زدیم

 خاندان تبعیدی زندیه 
در قلعه یافت آباد

اکنــونپــسازســالهااززمــان
نمای و شــکلگیریمنطقه18چهــره
محلههــایآنتغییــرکردهاســتودر
چنیــنوضعیتیثبــتوضبطتاریخچه
شــفاهیمحلههامیتواندسودمندباشد؛
ازجملــهاینکهنســلجدیدبــاآگاهی
ومــروررویدادهاییکهاتفــاقافتادهو
درکتغییراتمحلهنســبتبهگذشــته
وپیشــرفتهاییکهبهدستآمدهحس
تعلقبیشترینســبتبهمحلزندگیو
زادگاهــشپیداخواهدکــرد.ازآنجاکه
منطقه18ازنظرســکونتاقواممختلف
منحصربهفرداســتتــالشکردیمتابه
کمکشــهروندانبومیوقدیمیبخشی
ازتاریخشفاهیاینجاراگردآوریکنیم.

یک قوم زیر ذره بين
ســکونتاقوامزندیهدرقلعهیافتآباد
مربــوطبهدورانحکومتقاجاراســت.
دراســنادتاریخیازجملهکتاب»اخالق
ناصری«آمدهکهپسازفتحشــیرازبه
دســتآقامحمدخانقاجار،بســتگانو
نزدیکانخانــدانزندیهموردخشــمو
غضبفــراواناوقرارگرفتندوبههمین
دلیلبهنقاطمختلفکشورتبعیدشدند.
یکــیازنقاطیکهاقوامتبعیدیشــیراز
درآنجاســاکنشــدندقلعــهیافتآباد
بود.محــدودهایکهبهدلیــلموقعیت
جغرافیایــی،حصارکشــیاطــرافآنو
وجودبــرجوباروهــاینگهبانیمتعدد
مانــعازاقداماتجبرانــیوانتقاماقوام
تبعیدیازجملهزندیهدرمقابلخاندان
قاجارمیشــد،ضمناینکههمهکارهاو

رفتارهایآنهازیرنظرگرفتهمیشد.
»محمــدزندیــه«ازجوانــانمحله
یافتآباداســتکهتحصیالتدانشگاهی
خودرادررشــتهجغرافیایانســانیبه
پایانرســاندهوازآنجایــیکهبهتاریخ
زادگاهشعالقهمنــدبوده،دراینزمینه
تحقیقکردهاست.اوبرایکسبآگاهی
ازتاریــخمنطقه18ازکتابهایتاریخی
متعددازجملهکتــاب»اخالقناصری«

بهره بردهاست.
زندیهبــاتوجهبــهیافتههاییکهاز
خوانــدنکتابهــایتاریخیبهدســت
آقاســیمعروف آورده،میگوید:»میرزا

به»شــازده«وزیرمعروفمحمدشــاه
قاجار،بهدلیلنفوذوقدرتیکهدردربار
شاهداشتتوانســتمالواموالزیادی
راتصاحــبکنــدکهزمینهــاواراضی
محدودهقلعهیافتآبادازایندستاموال
بود.اوسالهاقبلازماجرایتبعیداقوام
زندیهازشــیرازبهتهــراندرایناراضی

فرمانرواییمیکرد.«

داستان »یافتم آب را « و نامگذاری 
یافت آباد

جــوانمحققمحلــهیافتآبادعنوان
میکندکهعلــتنامگذاریاینمحلدر
نوعخودجالباســت.میرزاآقاســیبه
کشــاورزیعالقهداشتوتالشمیکرد
زمینهایمحــدودهتحتاختیارخودرا
بهاراضیزراعیتبدیــلکند،اماچالش
اساســیپیشرویاوکمبــودآببرای
سیرابکردنزمینهایکشاورزیبود.

طبقاســنادموجود،میرزاآقاسیدر
نقاطمختلفمنطقه18ازجملهقاسمآباد
خشــکه،فخرآبادو...اقــدامبهحفرچاه
عمیقکردتابهآببرســد،امااینکارها
هیچنتیجهاینداشــت.بــهگفتهزندیه،
باالخرهدرزمینهــایاطرافقلعهیعنی
محــلکنونیمیدانالغدیــرباحفرچاه
عمیــقبهقناتپرآبیرســیدندکهاین
رویدادنقشزیادیدرشــکلگیریبافت
کشاورزیوزراعیوهمچنیننامگذاری

محلداشت.
اینجوانمحققتأکیدمیکندکهدر
کتاباخالقناصریآمدهاستکهوقتی
مقنیدرنقــاطمختلفمنطقه18اقدام
بــهحفرچاهمیکندوهــربارنتیجهای
نمیگیرندخطاببهشازدهمیگویند"بس
اســتدیگراینکارفایدهایندارد«،اما
میرزاآقاســیدرجوابشمیگویدکهاگر
ایــنکار)حفرچاه(بــرایمنآبندارد
بــرایتوکهناندارد.پسکارتراانجام
بــدهوپولشرابگیــر.چاهکنبهکارش
ادامــهدادتااینکهپسازچندســاعت
باالخرهدراطرافقلعــهومیدانالغدیر
کنونیودرمحلســابقکالنتری151

یافتآبادبهچاهآبرسیدند.
زندیــهدراینبارهازمطالبواســناد
تاریخیکمک مکتــوبدرکتابهــای

میگیردواضافــهمیکند:»وقتیمقنی
ازچاهــیکــهکندهبودبیــرونمیآید
روبهمیرزاآقاســیباصــدایبلندفریاد
میزند»یافتمیافتمآبرا«،شازدهخیلی
خوشــحالمیشودوهمانموقعاینجارا

»یافتآباد«مینامد.«

طوایف ساکن در یافت آباد
اقوامزندیه،کلهروظهرهوند3طایفه
قدیمــیقلعهیافتآبادبودنــدکهباعث
رونقکشاورزیودامداریاینقسمتاز

شهرشدند.
»پــس زندیــهمیگویــد: محمــد
ازشکســتســنگینزندیــهتوســط
آقامحمدخانقاجاردرشیراز،بستگانو
نزدیکانخاندانزندیهبهنقاطمختلفی
چونقم،ســاوهویافتآبادتبعیدشدند
تابهاینوسیلهمانعاتحادویکپارچگی
آنهاشوندودیگرخطریسلطنتقاجار

راتهدیدنکند.«
ویبــهاســنادتاریخیدربــارهقلعه
یافتآباداشارهمیکندومیگوید:»قلعه

یافتآباد،یکدربزرگورودیوخروجی
و2برجدیدهبانیونگهبانیداشتوآمد

ورفتهاکاماًلزیرنظرگرفتهمیشد.«
قلعــهیافتآبــادبه3بخشتقســیم
میشــد؛قلعهباال،قلعهپایینوگاومیش
خانهوبهاصطــالحمردمبومییافتآباد
»گومیشخونه«کهاقــوامزندیه،کلهر
وظهرهوندســالهایســالدرکنارهم
زندگــیکردنــد،البتهدرمتــونکتب
تاریخــیازنــزاعودرگیریمیــانآنها
صحبتشــدهکهتعدادیکشتههمداده

است.
بهجــززندیهکــهاصالتشــیرازی
داشتند،کلهرهاوظهرهوندهاازاقوامکرد
زبانبودندکهطبقگفتهقدیمیهاجزو
ایل»چارلنگ«ازعشایرکردستانبودند

کهباغضبازخانهوکاشانهخودراندهو
بهقلعهیافتآبادپناهندهشدندتادوران

تبعیدخودرادراینجابگذرانند.

مرتضی خان
خان با سواد و مردمدار

آخرینخانیافتآبادکهبهمردمداری
شــهرتداشــتوبهواســطهحضوراو
وضعیتقلعــهیافتآبادوســاکنانآن
بهبودپیداکردفردیبهنام»مرتضیخان
یافتآبادی«بزرگخاندانزندیهبودهکه
سال1319فوتکردهوقبرقدیمیورو
بهتخریبآنهنوزدرقبرستانیافتآباد

)گلزارشهداییافتآباد(وجوددارد.
»امیــرزندیه«یکــیدیگــرازافراد
قدیمیمحلهیافتآباددراینبارهتوضیح
میدهــد:»مرتضیخانفردباســوادو
تحصیلکــردهایبودو3فرزندبهنامهای
ابوالفتحخــان،مصطفیخانومحمدخان
فرمانده نخستین »ابوالفتحخان« داشت.
اســالمی ارتشجمهوری پدافندهوایی
خلبان نخســتین مصطفیخان ایــران،
نظامیایــرانبودومحمدخــاننیزدر
جوانیبــهدلیلبیماریســرطانفوت

کرد.«

وقتی دادگاه به نفع مرتضی خان 
رأی داد 

یکــیازکارهاییکهباعثشــدنام
مرتضیخانیافتآبادیدربینشهروندان
قدیمیماندگارشود،گرفتنسنداعیانی

برایزمینهایاینمحدودهبود.
امیرزندیهدراینبارهتوضیحمیدهد:
»شــایدجالبباشــدکهبدانیــدقانون
اصالحاتاراضیکشوردرقلعهیافتآباد
بــهاجرادرنیامدهوعلتــشاینبودکه

قبلازاجــرایاینقانونتمامزمینهابا
سنداعیانیدراختیاراقواممختلفقلعه

یافتآبادقرارگرفتهبود.«
ویازدادگاهحقوقــیمرتضیخــان
یافتآبادیو»فرمانفرماییان«وزیردولت
وقتصحبتمیکندومیگوید:»دراین
دادگاهفردیبهنام»مشــایخطباطبایی
نقیــبزاده«وکیلمدافــعمرتضیخان،
توانستباارائهسندومدارککافیرأی
دادگاهرابــهنفعموکلخــودتمامکند
وبرایزمینهاییافتآبادســنداعیانی

بگیرد.«
ویدراینبارهبیشترتوضیحمیدهد:
»همانطورکهگفتهشدمرتضیخانفرد
باسوادیبودوهمیشهدنبالفرصتیبود
تابهزورگوییوستمقاجارخاتمهدهد.«
درکتاباخالقناصریآمدهکهوقتی
ناصرالدینشــاهبرایتاجگــذاریقصد
میکندکهازتبریزبهتهرانبرودازقلعه
یافتآبادعبورمیکنــدکهدراینزمان
شازدهازاومیخواهدکهشبرادرباغی
معروفبه»باغشازده«)محدودهکنونی
بیمارســتانشــهداییافتآباد،شهرک
تهرانیهو...(بگذراندوشــاهباپیشنهاداو

موافقتمیکند.
با یافتآباد شــهروندقدیمیمحلــه
توجــهبهگفتههاییکهنســلبهنســل
روایتشده،میگوید:»شازدهفردایآن
روزمرتضیخــانرامیخواهــدتادرباره
خریدباغمذکوربااوصحبتکند.دراین
فرصتبهپیشنهادمرتضیخانقولنامهای
تنظیمشــدوبهامضایطرفینرســید،
بنابرایــنمدرکیراکــهمرتضیخانبه
دنبالشبودازاینطریقبهدستآمد.«

بــهگفتهاینشــهروندتــاآنزمان
مدرکیبرایاثبــاتمالکیتزمینقلعه
یافتآبــادوجودنداشــتومرتضیخان
نخستینفردیبودکهبازیرکیتوانست
نخســتینقولنامهمالکیــتزمینرااز
شازدهدریافتکند.بعدازایناتفاقسند
اعیانیتمــامزمینهــاییافتآبادبرای
شهروندانصادرشد،چراکهمرتضیخان
اصالتســاکنانمحلهراطبقســندبه
اثباترساندهبود.آنزماندادگاه19بند
رابهنفعاقوامیافتآبادیصادرمیکند.

ماجرای تاریخی »قنات خونی«
طبقاســنادمکتــوبتاریخیقنات
اصلیقلعهیافتآبادبراینخســتینبار
توســطمیرزاآقاســیوزیرمحمدشاه
قاجارایجادشــد.پسازگذشــتچند
ســالاززندگــیاقواممختلــفزندیه،
کلهروظهرهونــد،رفتوآمددرباریانو
صاحبمنصبانشــاهبهاینمحلبیشتر
شــدهبود.آبوهوایمطبوعوباغهای
سرســبز،مهمتریندالیلتوجهدرباریان

بهقلعهیافتآبادبود.
زندیهمیگویــد:»حوالیدهه40در
زماننخســتوزیری»امینی«فرمانفرما
»آبقنــات«رابهرویمــردمیافتآباد
بســت.ایــنکارفرمانفرماباعثشــدتا
نزدیکی در یافتآبــادی مختلــف اقوام
قناتجمعشــوندودرگیریشــدیدی
بیندوطرفاتفاقافتــاد.دراینحادثه
یکیازاقــوامیافتآبادیبهدلیلاصابت
گلولهجانســپردوماجراپایانمییابد
وبهدلیلاینواقعه»قناتیافتآباد«به

»قناتخونی«شهرتپیداکرد.

سکونتگاه  صادقیه،  شــهرک 
اصلی شاهسون ها

شاهســون ها یکی دیگر ازاقوام قدیمی و 
پرجمعيت منطقه18 هستند. زمان دقيقی از 
مهاجرت اقوام شاهسون از ساوه و دیگر نقاط 
کشور به نعمت آباد)صادقيه( وجود ندارد، اما 
طبق گفته شهروندان قدیمی پيشينه تاریخی 
این محله به ابتدای دهه 30 بر می گردد. طبق 
اســناد مکتوب در کتــاب تاریخی »فاروق 
سومر« مهاجرت اقوام شاهسون که به صورت 
یيالق و قشــالق زندگی می کردند در دوران 
شاه عباس صفوی صورت گرفته است. وقتی 
که گروهی از قزلباش ها عليه شاه عباس قيام 
کردند طایفه شاهســون باشجاعت و دليری 
خود مانع از شکســت شاه عباس شدند. به 
همين دليل پس از شــجاعت و رشادت این 
گروه از عشایر، شاه عباس صفوی به آنها لقب 

شاهسون داد. 
»حسن نورمحمدی « از شهروندن قدیمی 
محله صادقيه با اشاره به بخشی از تاریخ محله 
می گوید: »چيزی که اکنون وجود دارد مطالب 
و گفته هایی است که از پدران خود شنيده ایم 
و به فرزندان خود منتقل می کنيم. پس از دهه 
30 اقوام شاهسون در محله صادقيه اقدام به 
خانه سازی و این محل را به عنوان سکونتگاه 
دائمی خود انتخاب کردند. کار اصلی ساکنان 
اوليه محله صادقيه دامداری بود و پس از چند 
سال تالش، این محله درامر توليدات دامی و 
پروتئينی به خودکفایی رسيد. پس از پيروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی ایل شاهسون نام 
قبيله خود را به ایلسون تغيير داد تا وحدت و 

یکپارچگی بين آنها بيشتر شود. 
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جــوانهممحلــهاینــگاهدقیقیبــهمحلهو
شــهرمانداردوبیشازهمهمشکالتاجتماعی
رامیشناســدکهیکیازدالیلششغلوحرفهای
استکهســالهادرآنمشغولاســت.اواز15
سالگیبهعکاســیعالقهمندبودهوازآنسالتا
اکنونکه36ســالداردبهعنوانعکاسحرفهای
حوزهآسیبهایاجتماعیدررسانههافعالاست.

جور دیگر باید دید
جوادآخرینبستههایغذاییراازداخلکارتن

درمیآوردوبینافرادآسیبدیدهوگرسنهتقسیم
میکند.انگارکهوظیفهاشرابهخوبیانجامداده
باشدنفسیچاقمیکندومیگوید:»خداراشکر
کــهمأموریتامروزراهمانجامدادم.«ازجوادکه
ایــنکارراهرروزدرســاعاتباقیماندهبهزمان
افطارانجاممیدهدســؤالمیکنمکهاینمحله
وآدمهــایآســیبدیدهراچگونهپیــدامیکند.
لبخنــدیمیزندومیگویدکهبــرایپیداکردن
نیازمندانالزمنیستکارخاصیانجامدهیم.کافی
استچشــمانخودراکمیبازکنیمواطرافمان
رابهتــرببینیم.بهگفتهجواد،محلهاســدآباددر
نزدیکیمحلهخزانهشهیدبخاراییازجملهنقاطی
استکهبعضیازآسیبهایاجتماعیدرآندیده
میشــودوبرایهمینتصمیمگرفتهاســتکه
اولویتخدمترســانیرابهاینجااختصاصدهدو

بعدبهدیگرنقاطشهرسربزند.

گاهی وسيله کار خيریم، اما نمی دانيم
جوادعلمینیاعقیدهداردکهقدمگذاشــتندر
امورخیرلطفوعنایتپروردگاراســت،بنابراین

اگرکســیدرزندگیاشچنینموهبتینصیبش
شــدنبایــدآنراازدســتبدهــد.اوازاتفاقات
تأثیرگذاریکهدراینمدتشاهدآنبودهصحبت
میکندومیگوید:»اینلقمههاوبستههایغذایی
کــهخّیرانبادلهایپاکومملوازارادتبهائمه
اطهار)ع(تهیهمیکنندتابهدســتافرادمحروم
جامعهبرســدبرکاتمعنویفراوانــیدارد.مثاًل
شنیدنبازگشتکارتنخوابهایازنانآسیبدیده
بهدامنپرمحبتخانوادهشــانموضوعیاستکه
دلهرکسیراشــادمیکند.«جواددرطولاین
ســالهانمایشــگاههایعکسمتعددیباموضوع
آســیبهایاجتماعــیبرگزارکردهکــهعوایدو
درآمدحاصــلازآنراصرفامور
عقیده علمینیا اســت. کرده خیر
داردکــهگاهیبرایانجامکارهای
نیکوکارانهوسیلهایم،اماخودماناز

آنغافلیم.

وقتی همه خانواده در کار 
خيرند

بزرگشــدهمحلهخزانه جواد
شهیدبخاراییاســتویکفرزند
نامامیرعلــیدارد.خانهپدری به
اودرفلکهســومخزانهواقعشده
واووخواهروبرادرشدرشــرایط
عــادیهروقتکــهفرصتکنند
دورهمجمعمیشــوندوحاالکه
جامعــهباوضعیتقرمــزکرونایی
ازراهدورپیگیراحوال روبهروست
هــمهســتندواگــربخواهنددر
حتمًا کنند مشــارکت انجامکاری
فاصلهاجتماعیونکاتبهداشــتی

رارعایتمیکنند.
ازجوادســؤالمیکنمآیاکسی
راهنماومشــوقاودرکارخیربودهاستیاخیر.در
جواببهخانوادهایکهدرآنبزرگشدهاشارهمیکند
ومیگویــد:»پدرومادرمتأثیــرزیادیدرزندگیو
عالقهمندیهایمداشــتند.»علیعلمینیا«پدرمکه
اکنون۷5سالداردو»معصومهفهیم«که65ساله
استازقبلوبعدازانقالبدرامورخیروفعالیتهای
نیکوکارانهدســتیبرآتشداشتندواینروحیهرابه
فرزندانشانهممنتقلکردند.یادمهستکهوالدینم
دردورانجنــگ،کمکهایمردمــیراجمعآوری
میکردندوبهجبههمیفرســتادند.خریدکفشعید
برایافــرادنیازمندجزءکارهاییبودکهپدرمبعداز
انقالبهرســالانجامدادهومیدهد.اعظم،خواهرم،
پزشــکاســتوماننددیگراعضایخانوادههرماه
بخشــیازدرآمدشرابرایانجامکارهاینیکوکارانه
کنــارمیگــذارد.مهدی،بــرادربزرگتــرمچون
تهیهکنندهوکارگرداناســتبهدنبالکودکانکارو
بچههاییاســتکهبهبازیگریعالقهمندند،اماوضع
مالیخوبیندارند.اواینبچههاراشناساییمیکند
ودرفیلمهاییکهمیسازدنقشهاییرابرایآنهادر

نظرمیگیردتااستعدادشانشکوفاشود.«

گروه هنری نيكوکار
جوادگرچهعکاسحرفهایواســتاددانشــگاه
علمیکاربردیاســت،امامهمتریــندغدغهاش
کمکبهکاهشانواعآسیبهایاجتماعیاست.او
عکاساجتماعیاست.دردهارامیشناسدوفقط
برایکســبجایزهومقامدرجشنوارههایداخلی
وخارجیعکسنمیگیرد.هدفاصلیاوکمکبه
افرادیاستکهدچارخســارتوآسیبشدهاند.
جوادمیگویدکهباارزشترینهنرانســانکمک
بهمحروماناســت.علمینیادرادامهازراهاندازی
»گــروهفرهنگیهنریتصویرفصل«متشــکلاز
دوســتانهنرمندشصحبتمیکنــدومیگوید:
»اینگروههنریکهدرامورنیکوکارانهمثلتهیه
غذاینذریوســایراقالمضروریمشارکتدارند
۷نفرعضــوثابتداردکهبرخــیازآنهاعبارتند
از»ریحانهشهبازی«،»منصوررضازاده«،»مهدی
جاویدپور«و...کههرکداموظیفهخودرادرانجام

خیربهنحواحسنانجاممیدهد.«

آشنایی با هنرمند جوانی كه سال هاست 
به صورت گمنام به نيازمندان خدمت می كند

کمک به محرومان
ارزشمندترین هنر زندگی

پدرخانــواده»معروفــي«برخالفنام
خانوادگــياشفرديگمنامبــودهوحتي
خانــوادهاشدرزمانحیاتــشازكارهاي
بزرگاواطالعنداشتند.»محسنمعروفي«
ميگوید:»پدرمرحومممردزحمتكشيبود
كهاز5سالگيكارميكردوزحمتميكشید.
اوبارفروشمیدانمیوهوترهباربودوآسان
وبيزحمتدرآمدبهدستنميآورد،وليبا

دســتودلبازيبخششميكردتاگرهازكاردیگران
بازشــود.پدرممورداحتراماطرافیــانونزدیكانش
بودوحرفونظرشبهعنوانبزرگتروریشســپید
فامیلحرمتداشت.«درخانهمردزحمتكشكاشاني
همیشهبهرويدوستوآشنابازبودهاست.معروفي
تعریفميكند:»مااهلكاشــانهستیم،وليمندر
تهرانبزرگشــدهام.ازوقتيبــهخاطردارمخانهما
محلرفتوآمدفامیلوهمسایهودوستوآشنایاني
بودهكهبرايرفعگرفتاريهايشــانبهســراغپدرو

مــادرمميآمدندوهیچوقتدســتخالي
برنميگشتند.پدرمعادتنداشتمشكالت
مــردموكارهایيراكهبرايآنهاانجامداده
تعریفكندوحتيبسیاريازكمكهایش
رابيسروصداومخفیانهانجامميداد.مابعد
ازفوتشمتوجهشــدیماوزمینيراكهدر
كاشانداشتوقفكردهتاعایداتآنمیان
خویشــاوندانوفامیلتقسیمشود.«یكي
ازمدارسمنطقه15یادگارمرحوممعروفي
استكه35سالپیشدرخیابان»منصور«

برايتحصیلدانشآموزانساختهاست.

فوتمادرمخیلياحساسدلتنگيميكردم.ازسوي
دیگردلمنميخواستدرخانهايكههمیشهبهروي
نیازمندانبازبوده،بســتهشود.برايآرامشروحپدر
ومادرمتصمیمگرفتمخمسوزكاتسرمایهودرآمدم
رابهمؤسســاتوخیریههايمورداعتمادمبسپارمتا
برايایجادشغلجوانانكمبضاعتوتأمینهزینههاي

زندگيخانوادههاينیازمنداستفادهكنند.«

معامله با خدا
فرزنــدخلفمرحــوممعروفــيبــهبازرگانيو
فعالیتهاياقتصاديمشغولاستوسال1395براي
انجامقرارداديتجاريبهسیســتانوبلوچستانسفر
كرده،اماآنجابادیدنفقرومشكالتمردمكپرنشین
اینمنطقهتصمیمميگیردبرايبهترشدنشرایطآنها
قدميبردارد.اوتعریفميكند:»وقتيهمراهخیران
بهكپرهايمردمميرفتیم،بــدونآنكهازنیتخیر
ماباخبرباشــند،بامحبتومهماننــوازيخودمارا
شــرمندهميكردند.فرزندانآنهادورسفرههايخالي
بزرگميشدند،وليگوسفندیامرغيراكهبافروش
شیروتخممرغشانروزگارميگذراندند،برايپذیرایي
ازمهمانانشــانذبحميكردند.بســیاريازكاسبان
منطقهوقتيمطلعشــدندقصدخدمــتبهاهاليرا
داریم،درتوزیعارزاقوسركشيبهخانوادههاازهیچ

كمكيدریغنميكردند.«

ميراث خانوادگي
محسنمعروفيخلقوخويپدررابيكموكاست
بهارثبردهوماننداونسبتبهمردمكشورشاحساس
دینميكند.همینحسباعثشــده،ملكمزروعي
ارزشــمندوبزرگخودرابرايرســیدگيبهجوانان
نیازمندكشوروقفكند.2فرزنددخترمحسنمعروفي
ازبلندنظريوبخششــيكهرسموسنتخانوادگي
آنهاست،بينصیبنماندهوسعيميكنندپاجايپاي
پدربگذارند.آنهاكهدانشــجوهستندباوجودداشتن
تــوانماليهزینههايجانبيخودراصرفهجویيوبه
دانشــجویاننیازمندكمكميكنند.معروفيداشتن
خانوادهوفرزندانيسالموصالحراثمرهكارهايخیر
خودميداندوميگوید:»درطولزندگيامبارهالطف
خداوندرانسبتبهخودموخانوادهاماحساسكردم.
خداونددرلحظاتسختودشواريهاهیچوقتمنرا

تنهانگذاشتهاست.«

براي آرامش والدینم
مــادرخانــوادهمعروفــيهــمازاین
بلندنظريهاومهربانيهابيبهرهنبودهوبراي
همسرشهمراههمدليبودهاست.معروفي
تعریفميكند:»مادرمســوادنداشت،ولي
خوبقــرآنميخواندومعلمقــرآنبود.
سیدهبودنمادرمباعثشدهبودنزددیگران
احترامخاصيداشــتهباشــدوكسانيكه
ميخواستندازنیازمنداندستگیريكننداوراواسطه
قرارميدادندتاكمكهايشانبهدستنیازمندواقعي
وآبروداربرسد.كســانيهمكهبرايدرددلوگفتن
مشكالتشــانبهدنبالگوشمحرميبودند،ســراغ
مادرمميآمدند.ماهمیشــهمادرمرادلواپسدیگران
ودرحــالتهیــهجهیزیه،سیســمونيوارزاقبراي
خانوادههاينیازمندميدیدیم.«آقامحسنپسازفوت
مادرتصمیمميگیردمســیرپدرومادرراادامهدهد.
مادرسال1389ازدنیارفتهاست.اوميگوید:»بعداز

400
جلد کتاب قرآن مجید توسط »گروه فرهنگی هنری 

تصویر فصل« با مدیریت»جواد علمی نیا« برای 
توزیع در ایام ماه مبارک رمضان و شب های قدر 

بین شهروندان تهیه و کتاب های قرآن فرسوده نیز 
برای صحافی و مرمت جمع آوری شده است. 

20
گوشی تبلت برای استفاده 

دانش آموزان نیازمند 
تهیه شده و به همت گروه 
خیّران محله خزانه بخارایی 
در اختیارشان قرار گرفته 

است.

 وقتی برای تهيه گزارش بــه محله خزانه بخارايی 
رفته بودم به طور اتفاقی در جايی که به محله اسدآباد 
شهرت دارد با جوانی آشنا شدم که در حال توزيع غذا 
بين کارتن خواب ها و مردان و زنان آســيب ديده بود. 
او پياده راه افتاده بود و به هر گوشــه ای از محله سر 
می زد؛ از زير پل ســواره رو تا انتهای بوستان ها و نقاط 
کوری که شايد هر کسی جرأت نداشته باشد به آنجا پا 
بگذارد. اين جوان بسته های غذايی را از داخل کارتن در 

می آورد و با ادب و احترام تقديم آنها می کرد. 
کنــارش رفتم تا باب گفت وگو را باز کنم. اول حاضر به 
صحبت نمی شد و می گفت: »من کاری انجام نمی دهم که 
نياز به گفتن داشته باشد. کسی که اين غذاها را برای 
اين آدم ها آماده کرده، من نيستم.« چند دقيقه ای که 
گذشت به او يادآوری کردم که معرفی آدم های خير و 
فعاليت های نيکوکارانه نوعی »امر به معروف« است که 
در دين اسالم بارها به آن سفارش شده است. چه بسا 

افرادی با خواندن چنين مطالبی 
مســير زندگی شان تغيير کند 
و وارد کار خير شــوند. پس از 
اين ديالــوگ خودمانی »جواد 
هم محله ای  جــوان  علمی نيا« 
حاضر به مصاحبه شد تا بتوانيم 
او و فعاليت های خير خواهانه اش 
را بيشتر بشناســيم و بدانيم 
که چگونه وارد اين وادی شده 

است. 

 حدود 150هزار ميليارد ريال قيمت ملك را تخمين زده اند. مســاحت آن هم قابل توجه است و اگر به 
برج هاي سربه فلك كشيده تبديل شود، ارزش اقتصادي نجومي پيدا مي كند، ولي»محسن معروفي« براي 
ملكش طرح و نقشه هاي ديگري داردكه بهاي آن را افزايش نمي دهد، بلكه پس انداز ارزشمندي براي آخرت 
او و  وسيله اي براي گره گشايي از مشكل صدها نيازمند مي شود. معروفي اين ملك مرغوب و گرانبهايش 
را براي تأمين نيازهاي جوانان وقف كرده و موقوفه او به عنوان بزرگ ترين وقف كشــور در دوران انقالب 
اسالمي، به تازگي در اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان ري به ثبت رسيده است. درگزارش زير معروفي 

گوشه اي از زندگي خود را روايت و دليل اين بخشش بزرگش را بازگو كرده است.

رضا نیکنام

ثبت بزرگترین وقـف 
چهاردهه اخیر در شهر ری

نياتموقوفهري
برايکلکشور

است
بزرگ ترین موقوفه كشور در دوران 

پس از پيروزي انقالب اسالمي، 
پنج شنبه هفته گذشته با حضور 

»مجتبي عبداللهي« مدیركل 
اوقاف و امور خيریه استان تهران، 

حجت االسالم »سيدمحمد سيدي« 
رئيس اداره اوقاف و امورخيریه 

شهرستان ري، »محسن معروفي« 
واقف ملك و جمعي از 

خبرنگاران به ثبت رسيد. 
در این مراسم عبداللهي به 
نقش وقف در تحقق عدالت 

اجتماعي و گره گشایي 
از كار نيازمندان اشاره 

كرد و گفت: »بسياري از 
هموطنان ما با مفهوم وقف 

آشنا نيستند، در حالي 
كه وقف سبب حفظ اموال 
اشخاص مي شود و رضایت خداوند را 
به دنبال دارد.« وي با اشاره به ارزش 

قابل توجه ملك موقوفه محسن 
معروفي گفت: »این زمين زراعي كه 
بزرگ ترین موقوفه كشور در دوران 

انقالب اسالمي محسوب مي شود، 
در منطقه گيالوند شهرستان دماوند 

قرار دارد و كارشناسان ارزش آن 
را1۵هزار ميليارد تومان برآورد 

كرده اند.«
»محسن معروفي« تسهيل ازدواج 

جوانان كم بضاعت، تأمين هزینه 
درمان بيماران صعب العالج و فراهم 

كردن امكان تحصيل دانش آموزان و 
دانشجویان نيازمند را به عنوان نيات 
وقف خود عنوان كرد. معروفي گفت: 

»به زودي در این موقوفه خانه هایي 
براي اسكان زوج هاي جوان ساخته 
مي شود تا چند سال پس از ازدواج 

به صورت رایگان در این خانه ها 
سكونت داشته باشند.« او ساخت 

بيمارستاني ویژه سالمندان نيازمند و 
شهركي براي ایتام و افراد بي بضاعت 

را كه داراي پالك هاي مسكوني، 
مدرسه، منزل، مسجد و درمانگاه 

باشد، از اهداف آتي خود برشمرد. 
معروفي سابقه آشنایي و دوستي خود 

با حجت االسالم سيدي را دليل ثبت 
موقوفه در شهر ري ذكر كرد و گفت: 

»توليت این موقوفه را خودم بر عهده 
گرفته ام. نيات موقوفه محدودیت 

مكاني ندارند و نيازمندان نقاط 
مختلف كشور را شامل مي شود.«

به گفته حجت االسالم سيدي این 
موقوفه پنجمين وقفي است كه از 

مهرسال گذشته در شهرستان ري 
ثبت شده است.  رئيس اداره اوقاف 

و امورخيریه شهرستان ري مي گوید: 
»در نيمه دوم سال گذشته با وجود 
شيوع كرونا4 وقف جدید شامل ۲ 

باب مغازه، یك باب آپارتمان و یك 
قطعه زمين در شهرستان ري به 

ثبت رسيد. مغازه هاي وقف شده در 
بخش كهریزك و آپارتمان 10۵ متري 

و زمين یك هزار و ۵00 متري در 
شهرري واقع شده است.«

سیدمحمد سیدي
رئیس اداره اوقاف 

شهرستان ري

495
موقوفه در شهر ري 

وجود دارد که10مورد 
آن در2سال اخیر به ثبت 

رسیده است.

331
هکتار مساحت بزرگ ترین 

موقوفه اي است که پس از 
پیروزي انقالب اسالمي در 

کشور به ثبت رسیده است. 

9
هزار و178ملك تعداد 

رقبات )امالک و مستغالت 
موقوفات( شهر ري است. 

محسن معروفي
واقف

رابعه تیموری

گفتوگوبا»محسنمعروفی«کهزمينیبهارزش150هزارميليارد
ريالرابرایکارهایعامالمنفعهبخشيد

آماده سازی بسته های مواد غذایی برای توزیع بین نیازمندان
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امضا
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امضا

دبیر  تحریریه
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تصحیح
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خبر ویژه

واکسيناسيونکرونا
معلوالنشهرری

واکسیناسیونکرونایمعلوالنتحتپوششو
مقیمدرمراکزبهزیســتیشهرستانریانجام

شد.
مدیربهزیســتیشهرستانریبابیاناینمطلب
گفــت:»برایقطعزنجیرهانتقــالویروسکرونادر
مراکزتحتپوششبهزیســتیشهرستانری،افراد
معلولمقیمدرمرکزنگهداریبیماراناعصابوروان
»سرایاحسان«ومعلوالنمرکز»فرزندانمن«هفته

گذشتهواکسنکرونادریافتکردند.«
»محمــدرضاییاصل«تعدادمددجویانســرای
احسانراچهارصدو29نفروتعدادمددجویانمرکز
فرزندانمنرایکصــدو22نفراعالمکردوافزود:
»واکسیناســیونکرونابرایصدو14نفرازکارکنان

اینمراکزنیزانجامشد.«
بهگفتهرضاییاصلیکصدمعلولذهنیمقیم
مرکز»آوایرضــوان«و28نفرازکارکناناینمرکز
همدرنوبتواکســینهشــدنکروناقــراردارندکه

بهزودیواکسیناسیونآنهاانجاممیشود.

آموزششهرونداندر»شنبههای
بدونپسماند«

طرح»شنبههایبدونپسماند«درمنطقه1۷
اجرامیشــود.سرپرستادارهمدیریتپسماند
شــهرداریمنطقه1۷دراینبارهگفت:»برایاجرای
اینطرحآموزشــگرانبازیافــتدرمحلههاومراکز
اداری،تجاریومســکونیحاضرشدهودرخصوص
تفکیکپسماندازمبدأبهشهروندانآموزشهایالزم
راارائــهمیدهند.«»فرحصیفوری«اضافهکرد:»در
اینطرحازشهروندانخواستهمیشودپسماندهای
خشکخودراروزهایشنبهساعت۷تا9درخارجاز
خانهقراردهندتانیروهایخدماتشــهریاقدامبه

جمعآوریآنهاکنند.«
ویافزود:»طرحشنبههایبدونپسماندباهدف
آموزشهایشــهروندیومشــارکتافراددرحفظ

محیطزیستشهریاجرامیشود.«
دراینطرحنیروهایخدماتشهریباخودروهای
ملودیداردرمحلههایمشخصشدهحرکتواقدام

بهجمعآوریپسماندهاازدرخانههامیکنند.

رمپدسترسیبزرگراهشهيد
بروجردیدرآستانهافتتاح

رمپدسترســیبزرگــراه۷6متریشــهید
بروجردیبهبزرگراهآزادگانکهمراحلپایانی
ساختخودراسپریمیکندبهزودیافتتاحمیشود.
بــهگزارشخبرنگارهمشــهریمحلهبهنقلاز
معــاونفنیوعمرانشــهردارمنطقه18،اینرمپ
دسترســیمحلیبهطول680متــروعرض11متر
نقشمهمیدرتســهیلعبورومرورشــهروندانو
کاهشبارترافیکیایفاودسترسیآسانشهروندان

رابهبزرگراهآزادگانفراهممیکند.
»عباسفرشــادیان«درادامهافــزود:»اقدامات
صــورتگرفتهدررمپدسترســیبزرگراهشــهید
بروجردیبهبزرگراهآزادگانشــاملاجرایعملیات
خاکبرداری،زیرســازی،لولهگــذاری،اجرایکانیو،
جدولها،روکشآســفالت،کاشــتفضایســبز،
خطکشیمحوری،جانماییعالئمترافیکیوتأمین
روشــناییو...استکهبانهایتدقتوسرعتانجام

شدهاست.«

هویتپیشخوانپیشخوان

از برج هزارساله ری دیدن کنید

دربارهحکمتودلیلعلمشدن»برجنقارهخانه«برفرازکوهطبرکحرفوحدیثهای
مختلفیوجوددارد،امادرجاللوجبروتگذشــتهآنتردیدینیستوروزگاریشکوهو
رونقیدیدنیداشتهاست.الاقلهزارسالازعمرایناثرملیگذشتهوارزشتاریخیقابل
توجهیدارد،ولیموردبیمهریمتولیانمیراثفرهنگیشهرریقرارگرفتهوحالخوشی
ندارد.برجنقارهخانهبسیاریازآیینهایباستانیایرانیانمانندنقارهزنیومراسمخاکسپاری
زرتشــتیانرابهخوددیــدهوحکایتهایفراوانیدارد.اینبرجچندانبلندنیســتوبه
اســتوانه8ضلعیشباهتداردکهاضالعآنرادیوارچینهاییبرابرومنظمتشکیلمیدهد.
بیناضالعوســتونهایبرجبهشــکلمحرابساختهشــدهوسنگهایکوچکوبزرگ
صیقلیفضایمحرابهاراپرکردهاست.داخلبرجوسیعوبزرگنیستوازدریچهکوتاهی
کهدرپایینبرجقرارگرفته،میتوانواردداالنآنشد.سطحداخلیبرجباخشتفرششده
وزیراینخشتهاازسیمانپوشیدهشدهاست.درگذشتهدیدهبانانبرجنقارهخانهنخستین
کســانیبودندکهازنزدیکشدنلشکریاندشــمنبهملکریمطلعمیشدندواینبرج
بهدلیلکاربرددیدهبانیخودبه»دیدهسپهســاالران«شهرتپیداکردهبود.دراینروزهای
شیوعکرونااگربرایهواخوریبهدنبالمکانیدنجوخلوتهستید،بازدیدازاینبرجکهن
رابهشماپیشنهادمیکنیمکهدرفضایبازوبهدورازشلوغیشهرتهرانقرارگرفتهاست.

میعادگاه عاشقان
گاهیاوقاتهمهمادنبالجای
دنجیهســتیمتاباخودمانخلوت
کنیم؛جاییکهازمشغلههایکاری
وزندگــیفارغشــویموکمیفکر
کنیم.بهطورمعمول،اینشــرایط
زمانــیپیشمیآیدکــهدلماناز
زمینوزمانگرفتهودوستداریم
باکســیدرددلکنیم.کسیکهبه
حرفهایمــانگوشکنــدوآرام
بگیریم.بیشترســاکنانمنطقه1۷
درچنینشرایطیبهبوستانابوذر

میروندکهنگینهایدرخشانیدردلخودجایدادهاست.جاییکهمزار5جوانعاشقدر
آنقراردارد؛جوانهاییکهجانشــیرینخودراسالهاقبلبهخاطرما،دینوکشورفدا
کردهوحتیاسمونشانآنهامعلومنیست.خیلیهادلشاناینجاگیرکردهوهرروزحتی
برایچنددقیقههمشدهبهمزارشهدایگمنامبوستانابوذرمیروند.پیکرپاکاینشهیدان
6ســالپیشدرمحوطهبوستانابوذردفنشدهواینجانهتنهامیعادگاهاهالی،بلکهپاتوق
همیشگییکصدخانوادهچشمانتظارمنطقه1۷استکههنوزخبریازپیکرفرزندانشان
نیست.پسهروقتدلتانگرفتسریبهاینمزارعاشقانبزنیدودرکنارخلوتکردنبا
پروردگاروشهدا،نایبالزیارهخانوادهآنهاباشیدکهفقطبهعکسوخاطراتشاندلخوش

کردهونمیدانندفرزندانشانکجاآرمیدهاند.
درمزارشــهدایگمنامبوســتانابوذر،شهید19سالهایدفنشــدهکهسال1362در
عملیاتوالفجریکبهشــهادترسیدهاست.مزارشهید24ســالهایدرکنارشقرارداردکه
ســال1362درعملیاتوالفجر2وکناراومزارشــهید1۷سالهایهستکههمانسالدر
عملیاتخیبربهشهادترسیدهاســت.چهارمینشهیدهمسال1365در21سالگیودر
عملیاتکربالی4بهشــهادترســیدهومزاربعدیمتعلقبهشــهید21سالهایاستکه

سال1361درعملیاتمحرمآسمانیشد.

پاتوق

الو محلهنسیبه سجادی

و  معابــر  پاکســازی  پاسخ مسئول
نخاله برداری از جمله اولویت های 
مهمی اســت که به شــکل مستمر 
خدمــات  اداره  کار  دســتور  در 
اســت.  گرفتــه  قــرار  شــهری 
نیروهــای خدمــات شــهری بــرای 
و  بهداشــتی  مســائل  رعایــت 
جلوگیــری از انتشــار بیماری ها و 
بهبود ارائه خدمات به شهروندان، 
زمین هــای بایر و زمیــن چمن های 
مصنوعــی را که بر اثــر بی توجهی 
عده ای بــه محل جمع آوری زباله و 
نخاله تبدیل شده است به صورت 

مستمر پاکسازی می کنند. 
حمید موسوی خالد

رئیس اداره امورشهری و 
محیط زیست ناحیه یك

مربوطه  پیمانکار  به  پاسخ مسئول
تذکــر کتبی و شــفاهی دادیم که 
این پروژه را به سرانجام برساند، 
پیمانــکار  صــورت  غیر ایــن  در 
دیگری بــرای ادامه پروژه معرفی 
می کنیم. از شــهروندان خواهش 
می کنــم کمــی صبــوری کننــد تا 

مشکل حل شود. 
»سروش نعمتی« 
شهردار ناحیه 3 منطقه18 

پاکسازیفضاهایباير
نخالههــای ریختــن منطقه 19
معابــر در زبالههــا و ســاختمانی
بهخصــوصزمینهایبایــریکیاز
اتفاقاتناخوشــایندیاســتکهدر
محلــهمارخمیدهــد.اینموضوع
عالوهبــرایجادنازیبایــیدرمنظر
محلهوبوینامطبوعگاهیدرعبور
ومــروروتــرددوســایلنقلیههم
تداخلایجادمیکند.تقاضایمندر
وهلهاولازشــهروندانایناستکه
بهخصــوصدرروزهــایهمهگیری
کرونــادررعایتبهداشــتاهتمام
بیشتریبهخرجدهندوهمچنیناز
حــوزهخدمــاتشــهریناحیهنیز
میخواهمتادرپاکســازیاینمعابر

همکاریبیشتریداشتهباشند.
سحر هاشمی، یکی از ساکنان 
ناحيه یک منطقه19

دردسريکپروژه
نيمهکاره

مــنوخانــوادهامدر منطقه 18
یافتآبــاد،خیابانعــرباحمدیو
نزدیــکنانوایــیســنگکیزندگی
میکنیم.مســئوالنشهرداریسال
گذشتهاقدامبهپوشاندننهرهایآب
کردنــد،امــابعدازمدتــیاینکار
نیمهکارهرهاشــدومدتیاستکه
شــهروندانهنگامرفتوآمددراین
مســیربامشــکلروبهرومیشوند.
خودمازنزدیکشاهدبودمکهچرخ
ایــن بیــن در معلــوالن ویلچــر
جدولهاگیرمیکردویاهمینچند
روزپیشپایهمسایهماندرآنگیر

کردوآسیبدید.
طلعت مسروری 
از محله یافت آباد


