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

صفحه 5

چهارشنبه
 22اردیبهشت 1400
سال هفدهم /شماره 801
16صفحه

دفتر خاطرات منطقه 18را
با کمک اهالی بومی و قدیمی منطقه ورق زدیم

عکس :رضا نوراله

خاندان تبعیدی زندیه
در قلعه یافتآباد
صفحه 12

هزینه باالی خوراک دام و خشکسالی
دامپروری شهرستان ری را تهدید میکند

شمارش معکوس
پایان زندگی عشایری
دیگر وقت آن اســت که ایل و خانواده «احمد توکلی» و
دیگر عشــایر ری بار و بندیلشــان را ببندند و همراه
صفحه 8
گلههای بزرگ و کوچکشان...
صفحه 5

«مهدی فنونیزاده» بازيكن قديمي فوتبال سالهاست
براي نجات معتادان تالش ميكند

وفاي به عهد «آرپيجي»

فوتباليســتهاي قديمي به خوبي «مهدي فنونيزاده» را ميشناسند؛
سومين فوتباليست برتر آسيا در ســال 1993كه به خاطر گل زدن
از راه دور به «آر .پي .جي» معروف شــد .اين بازيكن استقاللي كه
افتخارات زيادي در كارنامه ورزشياش دارد ،چندسالي است مدال
خوش رنگ خدمت به گردن آويخته و مشــغول خدمترســاني به
اشخاصي است كه قصد دارند...صفحه 4
صفحه 11
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میز خبر

تیتر یک
یادداشت
ابوذر چهل امیرانی
خبرنگار

ضرورت حمايت از مشاغل
خرد محلي
بيــكاري منشــأ بســياري از بيماريهــا
بهخصوص مشــكالت رواني اســت .به همين
خاطر بسياري از افرادي كه به سن بازنشستگي
ميرســند ،به دنبال پركــردن اوقات خود در
مشاغل مختلف هســتند .اگرچه فعاليت افراد
مسن در نگاه اول به دليل سرگرم شدن به نظر
برســد ،اما در همين جنوب شهر افراد زيادي
وجود دارند كــه تــوان اداره زندگي و تأمين
مايحتاج ضروري خود و اعضاي خانوادهشــان
را با حقوق بازنشستگي ندارند .به همين دليل
بيشتر آنها به كار پس از دوران بازنشستگي نياز
دارند.
راهانــدازي بنــگاه معامــات ملكــي و
خواربارفروشي ،از گزينههاي اصلي بازنشستهها
در جنوب شهر به حساب ميآيد ،اما از آنجا كه
فعاليت بهعنوان مشاور امالك نياز به تخصص
دارد ،بيشتر افراد مغازهاي اجاره كرده يا فضايي
ازخانه را به بقالي تبديل ميكنند .چنين است
كه بيشتر مغازهدارهاي مناطق جنوبي شهر را
سالمندان تشكيل ميدهند .تا چند سال پيش،
از همين مغازههــا چند خانواده ارتزاق يا چند
شريك آنها را اداره ميكردند ،اما چندي است
بقاليهــا از رونق افتاده و صاحبان آنها ترجيح
ميدهند مغازههاي خــود را اجاره دهند؛ چرا
كه راهاندازي فروشگاههاي زنجيرهاي متعدد در
محلهها ،كاسبي آنها را كساد كرده است.
فروشــگاهها به دليل مســاحت زياد ،تنوع
اجناس ،همكاري شــركتهاي بــزرگ توزيع
كاال بــا آنها ،قــدرت تبليغات باال و ســرمايه
زياد مالكان ،ســايه خود را بر سر مشاغل خرد
انداخته و آنها را كنار زدهاند .بدون شك فعاليت
فروشــگاههاي زنجيرهاي در محلهها ضروري
است و به شهروندان براي خريد يكجا و متنوع
اجناس كمــك قابل توجهي ميكند ،اما نبايد
اين امر منجر به از بين رفتن مشــاغل كوچك
در محلهها شود كه خانوادههاي زيادي چشم به
كسب درآمد از آنها دوختهاند.
الزم اســت شــروطي بــراي راهانــدازي
فروشــگاهها تعيين و بهعنوان مثــال رعايت
محدوده بين فروشــگاهها لحاظ شــود؛ همان
قانوني كه در بيشتر مشاغل وجود دارد .اكنون
فروشگاههاي زنجيرهاي در بسياري از محلهها
بدون رعايت اين فاصلهگذاري راهاندازي شــده
و نفس مشاغل خرد را گرفتهاند .از سوي ديگر
رقابت فروشگاههاي زنجيرهاي با يكديگر منجر
به تبديل مغازههاي  100تــا 120مترمربعي
محلهها براي افزايش شعب اين فروشگاهها شده
كه بيشتر به ســوپرماركتهاي بزرگ شباهت
دارند و معيارهاي الزم يك فروشگاه را ندارند.
چنين واحدهايي ،روزنههاي كوچكي كه منجر
به حيات بقاليها شده بود ،گرفته و هر روز به
تعداد بيكاران ساكنان محلي اضافه ميشود.
در كنــار وضــع قوانيــن بــراي راهاندازي
فروشــگاههاي زنجيره اي ،شهروندان نيز نبايد
حمايت خود را از مغازهداران محلي دريغ كنند.
اين افراد همان كساني اند كه هميشه دفتري
براي فروش نسيه به اهالي داشتند و در صورت
نياز ،حتي نيمههاي شب كركره مغازه خود را
باال ميكشــيدند تا هممحلهايها براي تأمين
مايحتاج ضروري خود دچار مشكل نشوند.

تشویق شهروندان به تفکیک زباله با راهاندازی فروشگاههای سبز
مدیرعامل ســازمان مدیریت
پسماند شــهرداری تهران در
بازدیــدی که از دومین فروشــگاه
زنجیــرهای گلماند داشــت بر لزوم
تســری این طرح مبتکرانه و ترویج
فرهنــگ تفکیک پســماند از مبدأ
تأکید کرد.
«صدرالدیــن علیپــور» در این
بازدید که با حضور «ســید محمد
فیــاض» شــهردار منطقــه 18و
معاونانش صــورت پذیرفت ،گفت:
«راهاندازی این فروشــگاههای سبز
میتواند شهروندان را به امر تفکیک زباله از مبدأ تشویق کند .آمارهایی
که به دســتمان رسیده نشــان میدهد که از زمان تحقق این ایده تا
اجــرای طرح ،روزانه بین  850تا  2هزار و 400کیلوگرم انواع پســماند
خشک از شهروندان دریافت و به ازای آن گلدانهای گل با هدف توسعه

فضاهای ســبز خانگی اهدا شده که
ی مدت مشــهودتر
آثار آن در طوالن 
خواهد بود».
علیپور با تقدیر از اقدام شهرداری
منطقــه18و حمایــت از ایدههای
خالقانــه و اثربخش افــزود« :باید
برای افزایش فروشــگاههای گلماند
در مناطق مختلف تهــران اقدامی
اساسی انجام داد تا این فرهنگ در
دیگر محلهها اشاعه پیدا کند».
شــهرداری منطقه  18از اواخر
ســال گذشــته تاکنون  2فروشگاه
گلماند را بهترتیب در بزرگراه فتــح و خیابان قائم(عج) راهاندازی کرده
تا ضمن ترغیب شهروندان به تفکیک پسماندهای خشک خانگی ،بتواند
در حفظ محیطزیســت و کاهش هزینههای شهری از جمله جمعآوری
زباله تأثیرگذار باشد.

توزیع ۷۱۴تن آسفالت در معابر منطقه۱۷

از ابتدای سال تا دهه اول اردیبهشت۷۱۴تن آسفالت
در معابر منطقه ۱۷توزیع شده است.
شهردار منطقه با اعالم اینکه این مقدار آسفالت برای
لکهگیری و روکش اساســی معابر مورد اســتفاده قرار
گرفته ،گفت« :در این عملیات ۵هزار و ۶۴۱مترمربع از
معابر این منطقه آسفالت کلی یا لکهگیری شده است».
«داود لطفی» افزود« :یکــی از برنامههای معاونت فنی
و عمران شــهرداری منطقه ،نگهداشت معابر است که
لکهگیری و آسفالتریزی بهعنوان اقدامی عمرانی برای
تردد آسوده عابران پیاده ،دوچرخهسواران و خودروها انجام میشود ».وی با اعالم اینکه طرح
لکهگیری و آسفالت فقط در معابر اصلی انجام نمیشود ،ادامه داد« :این طرح در معابر محلی
و فرعی محلههای ۱۴گانه منطقه هم اجرا شــده است ».لطفی گفت« :شهرداری منطقه۱۷
عملیات لکهگیری و آسفالتریزی در معابر نواحی 3گانه را تا پایان سال اجرا خواهد کرد».

بوستان دوچرخه بهزودی افتتاح میشود

ســاخت بوســتان دوچرخه در باند کندرو  45متری بهار ،که یکی از خواســتههای مهم
شهروندان در این سالها بود ،مراحل پایانی خود را میگذراند و بهزودی افتتاح میشود و در
اختیار شــهروندان قرار میگیرد  .معاون حملونقل و ترافیک شهردار منطقه18با اعالم این
خبر گفت« :بوستان دوچرخه به مساحت  45هزارمترمربع درمحله ولیعصر(عج) جنوبی یکی
از ابتکارات نوین مدیریت شهری است که در باند کندرو شرقی بلوار  45متری بهار قرار گرفته
اســت  ».به گفته «فرجاد احمدیراد» این بوســتان فازهای عمرانی سنگریزی ،بتنریزی،
اجرای کانیو ،تک جدول ،لولهگذاری ،خاکبرداری ،پیادهروسازی و ایجاد باند دوچرخهسواری
را پشت سر گذاشته و بهزودی به بهرهبرداری میرسد.

اصالح هندسی تقاطع خیابانهای مهران و شهید مطهری

عملیات عمرانی اصالح هندســی و بهسازی نهرهای
تقاطع خیابانهای مهران و شهید مطهری منطقه 19در
قالب پروژههای توسعه محلهای آغاز شد.
شــهردار منطقه 19با اشاره به منتهی شدن خیابان
مهــران به بزرگراه جوانه و اهمیت مواصالتی آن گفت:
«بازسازی سیســتم هدایت آبهای ســطحی تقاطع
خیابانهــای مهران و شــهید مطهــری از پروژههای
اولویتدار توســعه محلهای در حوزه عمرانی محسوب
میشــود و در همین زمینه ضمن اصالح هندسی این
تقاطع با تغییر رفیوژ وســط خیابــان و افزایش عرض معبر ،عملیات تخریب و بازســازی
نهرهای قدیمی و جدولها آن نیز در حال اجراست«  ».علی توکلی» با اشاره به جایگزینی
نهرهــای قدیمی این تقاطع با کانیو افــزود« :با توجه به اینکه هدایت آبهای ســطحی
ایــن معبر از طریق نهرهــای قدیمی میتواند محلی برای تجمع جانوران مضر شــهری و
آلودگیهای زیســتمحیطی باشد ،ساخت 150متر کانیو در آن در حال اجراست ».توکلی
در ادامه به تشــریح بخشــی از فعالیتهای عمرانی منطقه برای بهســازی معابر با صرف
210تن آســفالت اشــاره کرده و گفت« :در همین زمینه ضمن اجرای لکهگیری آسفالت
در خیابــان رحمان (کوچههای  2و  ،)14نقاطی همچون محوطه داخل مدرســه شــهید
باهنر ،خیابان شــهید شکری جنوبی (کوچهنژاداکبر) و خیابانهای رجایی و بلوط ،محوطه
ساختمان آتشنشانی ناحیه  ،5مدرسه شهید کریمی ،خیابان شهید شکری شمالی (کوچه
 )8و انتهای خیابان طالقانی هم روکش آسفالت شد».

چهره

به یاد «عبداهلل زارع»
پدر کشتی ری
آخرین لحظــات عمرش و در حالی
که روی تخت بیمارســتان آیتاهلل
فیروزآبــادی با مرگ دســت و پنجه نرم
میکرد ،تمام هوش و حواسش به اخباری
بود که از ریو میرسید« .حمید سوریان»
شــاگرد اســتثنایی او برای شــرکت در
المپیک2016در ریو به سر میبرد و استاد
سپیدمو آرزو داشت یکبار دیگر سربلندی
او را ببیند .میدانست اگر شاگردش این بار
هم مــدال قهرمانی را برای کشــورش به
ارمغان بیاورد ،کسی از مربی و کاشف این
اعجوبه کشــتی جهان یادی نخواهد کرد،
ولی دلش خوش بود که سالها مربیگری
پدرانه او ثمرهای شیرین و ارزشمند داشته
اســت« .عبداهلل زارع» یــک روز پیش از
شــروع رقابتهــای ریــو چشــم از دنیا
فروبست.
زارع از نخستین کشتیگیران و مربیان
ری بود که چراغ کشتی این شهر را روشن
کرد و از او بهعنوان «پدر کشتی ری» یاد
میشود .او ســالها در خانه سادهاش که
در یکی از کوچههای آشــتیکنان محله
هاللاحمر قرار گرفته بود ،به ســر میبرد
و هیچیــک از مســئوالن ورزش کشــور
سراغی از او نگرفت ،ولی وقتی سوریان5
بار سکوهای قهرمانی مهمترین رقابتهای
جهانی کشتی را فتح کرد ،اتحادیه جهانی
کشــتی و کارشناسان فیال عبداهلل زارع را
که نخستین بار به سوریان رخصت داد به
تشک کشتی پا بگذارد و الفبای این رشته
را به او آموخت ،بهعنوان مربی برتر جهان
درسال2009میالدی انتخاب
کرد .پدر کشتی ری بیش
از 5دهه بــه مربیگری
این رشــته مشغول بود
و بســیاری از مربیان و
قهرمانان شهرری
دســت پرورده
و شــاگرد او
بودند.

ارائه خدمات کرونایی در ورزشگاه هشتم شهریور

ورزشــگاه هشــتم شــهریور در محله یافتآباد جنوبی در 2
بخش بیمارســتانی و درمانی موقت به بیماران کرونایی خدمات
متنوعی ارائه میکند  .رئیس اداره سالمت شهرداری منطقه18
با بیان این مطلب گفت« :راهاندازی بخش بهداشــتی و درمانی
در ورزشــگاه هشتم شهریور برای ارائه خدمات بهتر و مناسبتر
به شــهروندان و بیماران کرونایی است« ».حسن رفیع» افزود:
«ورزشگاه هشتم شــهریور نزدیک بیمارستان شهدای یافتآباد
قرارگرفتــه و درشــرایط کنونی که امــکان دارد تخت و فضای
کافی بــرای مراجعان و بیمــاران کرونایی در این بیمارســتان
وجود نداشــته باشــد ،میتوان با تجهیز امکانــات از این مکان
برای پذیرش و درمان ســرپایی و ارائه ســایر خدمات از جمله
انجام واکسیناسیون کووید 19به شهروندان و گروههای هدف استفاده کرد  ».بیمارستان
شهدای یافتآباد از ابتدای همهگیری ویروس کرونا در صف نخست خدمترسانی و درمان
بیماران کرونایی قرار داشته است.

زمینهای کشاورزی آفتزده ری سمپاشی میشود

زمینهای کشــاورزی و منابع طبیعی آفتزده شهرستان ری
سمپاشی میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان ری با اعالم این خبر گفت:
«یک هزار هکتار از زمینهای کشاورزی ،بهویژه مزارع گندم و جو
شهرســتان مورد هجوم ملخ قرار گرفتهاند که بهزودی سمپاشی
آنها آغاز میشود».
«جبرئیل برادری» افزود« :ملخهای مهاجم اراضی کشــاورزی
شهرســتان ری از نوع بومی و مراکشی هستند و بارشهای اخیر
مهمترین دلیل افزایش جمعیت ملخهاست».
برادری سمپاشــی این اراضی را از طرحهای جهاد کشاورزی
عنوان کرد و یادآور شــد« :عرصههای منابع طبیعی و زمینهای
بایر اطراف فرودگاه امام خمینی(ره) ،روســتاهای کلین ،خانلق و زمینهای پشــت شهرک
شمسآباد و بخشی از اراضی کشاورزی کهریزک و قلعهنو کانونهای اصلی ملخ در شهرستان
ری به شمار میآیند».
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مجله خبری

مناط

ق 7 16
81

ق 7 16
81

120

بسته پیتزا500 ،پرس غذای گرم
و بستههای افطاری به همت گروه
مردمی«منادیان منجی» در شبهای
پایانی ماه مبارک رمضان بین ایتام
و نیازمندان روستاهای گلحصار و
دورسنآباد توزیع شد.

3

باغچه محلی در 3نقطه از شهرک
گلسار منطقه 19ساخته شده است.

1500

عدد پوستر آموزشی و اطالعرسانی
درباره پیشگیری از ویروس کرونا
در منطقه 16توزیع ونصب شد.
به نقل از «ابوذر اهللکرم» مدیر
اداره سالمت ،برای ارتقای آگاهی
شهروندان تعداد  5عدد بنر و 10
استند اطالعرسانی نیز در محلهها
نصب شده است.

همکاران گرامی

سرکار خانم مریم قاسمی
و آقای رضا نیکنام

تسلیت قطرهای است در برابر غم دریاگونه
شــما ،از خداوند صبری عظیم برای شما و
خانواده محترمتان خواستاریم

همشهری محله

شورایار
اصغر ولیلو ،شورایار محله خانیآباد شمالی

رفع مشکالت محله
با همکاری جمعی

محله خانیآباد شمالی یکی
از قدیمیترین و پرجمعیتترین
محلههــای منطقه 19اســت
که ترافیــک مهمترین معضل
آن محسوب میشــود«  .اصغر
ولیلو» شورایار محله خانیآباد
شــمالی با بیان این موضوع میگویــد« :قرارگیری در
مسیر دسترســی به محلههای مهم و پررفت و آمدی
مثل عبدلآباد ،شریعتی ،نازیآباد و ،...ساخت تاالرهای
پذیرایی متعدد و برخی فروشــگاههایی که پارکینگ
ندارنــد در محله و در نتیجه شــلوغی و پارک دوبل و
مورب خودروها در معابر عوامل مهمی در تشــدید این
معضل هستند .خوشبختانه با بازگشایی خیابان شهامت
و اتصال رینگ بوستان والیت به خیابان شهید لطیفی و
از سوی دیگر تغییر مسیر اتوبوسهایی که وارد خیابان
میثاق شمالی میشدند بخشــی از گرههای ترافیکی،
بهخصوص در خیابان شــهید لطیفی و علوی کم شده
و امید اســت در آینده نزدیک با تمهیدات و همکاری
مشترک شهرداری ،شورایاری و اهالی محله این مشکل
بهطور کلی رفع شــود ».ولیلو ،در ادامه به مشــکالت
دیگری همچون باغچههایی که به محل تجمع و زاد و
ولد موشها تبدیل شدهاند و آسفالت مستهلک خیابان
میعاد اشــاره میکند و میگوید« :برای جلب رضایت
اهالی محله با پیگیری اعضای شــورایاری و مساعدت
شهردار ناحیه یک ،معضل باغچهها و تعویض سنگفرش
پیادهروها در حال رفع شــدن است و قول مساعدت در
اجرای روکش آســفالت گرفته شــده و امیدوارم همه
مشــکالت محله در آینده نزدیک حل و فصل شود و
محلهای سبز و مردمی شاد داشته باشیم».
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سالمت

مناط
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81
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81

یک عمر مهرورزی
بانوي خ ّير هم محلهای با وجود شیوع كرونا دستگيري از
خانوادههاي نيازمند را فراموش نكرده است

براي سالمندان و خانمهاي
باردار و افرادي كه محدوديت
حركتي دارند نيز خدمات
بهصورت اعزام پزشك به
منزل براي ويزيت و در
صورت نياز انجام تست سريع
تشخيصي انجام ميشود.

ابوذر چهل امیرانی

بيش از 40سـ
ـال در كارهاي خير فعاليت داشـ
ـته و خيريه «سروش آسماني
امام علي(ع)» را 16
دي ســال 1392به ثبت رسا
نده است .ارائه بست ههاي كمك
معيش
تي ،پوشاك و لوازمالتحرير به
خانواد ههاي نيازمند در مناسب 
تهاي مختلف،
برگزاري كال 
سهاي
تقويتــي رايگان براي دانش
آموزان بيبضاعت ،ارائه خدمات
رايگان پزشكي و دندا 
نپزشكي با همكاري پزش
ــكان ،تأمين داروي نيازمندان
و معاينه دورهاي آ
نها ،اشــتغالزايي براي بانوان
سرپرســت خانوار با راهاندازي
آشــپزخانه ،برگز
اري اردوهاي تفريحي و زيارتي
براي خانواد ههاي كمبضاعت،
بستري معتادان در كم 
پهاي ترك اعتياد و برگز
اري كالس براي آنها در مسجد
همدانيها ،برپايي
ســفره مهرباني ،حمايت از كود
كان كار و برگزاري كالسهاي
معارف قرآني و روا
نشناســي ،برخي از فعاليت
هاي مدير اين خيريه است .اين
گزارش روا
يتي است از زندگي سراسر مهرو
رزي «پروين داودي زنجاني».

«صمد محمدزنجاني» چند وقتي بود دل به دختر
«احمد آقا» بسته بود؛ خانواده آبرومندي بودند و يك
شــهر به اسمشان قسم ميخوردند .احمد آقا دوشغله
بــود .گاهي خياطي ميكرد و گاهي با كاميون به دل
جاده ميزد .هر وقت از مســافرت بر ميگشت ،چند
كيسه دست زن و بچههايش ميداد و ميگفت« :اين
كيسه را به آن همسايه بدهيد كه 7دختر دارد و فقط
يك نفــر حقوقبگير دارند .اين كيســه را هم به آن
همســايه بدهيد كه پدر ندارند .كيسه بعدي را به زن
همسايهاي بدهيد كه شوهرش مريض و بيكار شده»...
در بين بچههاي احمد آقا« ،پروين» خانم بيش از همه
شــبيه پدرش بود .تند و فرز كيسهها را برميداشت و
به خانه همسايهها ميبرد .خياطي را هم از پدرش ياد
گرفته بود.
در مراسم خواستگاري و صحبتهاي دونفره پروين
خانم و آقا صمد ،عروس خانم شرط كرد كه آقا صمد
راضي به كارهاي خيرخواهانه او باشد .آقا داماد هم پاي
قولش ماند و وقتي از زنجان به تهران و منطقه 17كوچ
كردند ،مغازه كنار خانه را به همسرش داد تا خياطي
و درآمدش را صرف نيازمندان كند .كمكم رفت وآمد
آدمهاي مختلف به مغازه زياد شد .گاهي همسايهها با
برنج ،گوشت ،لباس ،لوازم منزل و ...به مغازه ميآمدند
و پروين خانم در كوچه و خيابانها راه ميافتاد و آنها
را به خانوادههاي نيازمند ميداد .در چشم بههم زدني،
مغازه خياطي به انباري تبديل شد كه مدام پر و خالي
ميشــد .گاهي جهيزيه دختــر خانمهاي بيبضاعت
در مغازه جمع ميشــد و گاهي بچههاي يتيم آمده
و از همســرش پول توجيبي ميگرفتند .چند نفر از
خانمهاي همسايه هم كمك حال همسرش شده بودند
خيران را بستهبندي ميكردند تا
و در مغازه موادغذايي ّ
بين خانوادههاي محروم پخش كنند .مهر كه ميشد،
لوازمالتحرير جمع كرده و به بچههاي بيسرپرســت
ميدادند .قبل از عيد تا نيمهشب به خياطي مشغول
ميشدند و براي بچهها و خانوادهها لباس ميدوختند.
ماه رمضان هم كارهايشــان ســنگينتر ميشد .به

مرحوم صمد محمدزنجاني و همسرش پروين داودي زنجاني

افطاري دادن قانع نبودند و حتي سحري نيازمندان را
به خانههايشان ميبردند .آقا صمد دنبال بهانه بود تا
همسرش را از اين كارها منصرف كند .نخستين چيزي
كه به ذهنش رســيد ،متهم كــردن پروين خانم به
كمكاري در كارهاي خانه و تربيت بچهها بود ،اما انگار
همسرش دستش را خوانده و همه چيز بينقص بود.
هميشه خانهاش از تميزي برق ميزد و هيچوقت پيش
نيامده بود كه بدون غذا بمانند .بچهها هم هميشــه
شاگرد اول ميشدند.
كمكهاي پنهاني
«حق نــداري يك بــار ديگر پا بــه آن زيرزمين
بگذاري! » پروين خانم جا خورد .همسرش هيچوقت
حرفهايش را با اين تحكم به او نزده بود .گوشهاي كز
كرد و ياد بچه يتيمهايي افتاد كه چشمانتظارش بودند.
دنبال حرفي بود كه دل همسرش را به دست بياورد،
اما آقا صمد اجازه نداد حتي نخستين كلمه را به زبان
بياورد .گفت« :همين امشــب وسايل خانه را به طبقه
باال ميبريم .وســايل خيريه را به اين اتاق بياوريد» .
پروين خانم از اين حرف شوهرش بال درآورد .باورش
نميشد كه اتاق پشــت مغازه هم وقف كارهاي خير

با بازگشــت به روزهاي ســخت كرونايي و
قرارگيري در موج چهــارم چه اقدامات و تمهيدات
جديدي براي مديريت اين چالش و كمك به سالمت
ساكنان مناطق 17 ،16و  19كه تحت پوشش اين مركز
هستند ،در نظر گرفتهايد؟

شــده .حتي نفهميد با
كفشهاي لنگه به لنگه
تا كوچههاديپور دويد
تا اين خبــر خوب را به
همقطارهايــش بدهد.
فرداي آن روز ،وســايل
خيــران را به
اهدايــي ّ
اتاق پشت مغازه آوردند.
طولي نكشيد كه پروين
خانم متوجه وسواســي
شدن همسرش شد .آقا
صمد به محض ورود به
خانه و قبــل از اينكه از
پلهها باال بيايد ،وارد اتاق
پشت مغازه ميشد و شــروع ميكرد به مرتب كردن
وسايل .هميشه هم بعد از اين كارش چند كيسه برنج،
چند حلب روغن يا چند گوني قند و شــكر به وسايل
اضافه ميشد ،درحالي كه هيچ خيري آنها را نداده يا
خودش هم نخريده بود.
اجاره رايگان خانه به نيازمندان
از صبح زود صداي برش آهن و بوي جوشــكاري
در محله پيچيده بود .مردهاي غريبه در حياط بودند
و پروين خانم نميتوانســت پايين برود .از پنجره اتاق
نگاهــي به پايين انداخت .آقا صمــد حياط خانه را با
ايرانيت پوشــانده بود .غريبهها كه رفتند و آقا صمد
مشــغول حساب و كتاب با آنها شــد ،پروين خانم به
حياط رفت .دور تا دور حياط خانه قفســهبندي شده
بود .با صداي همســرش به ســمت او برگشــت كه
ميگفت« :ديگه الزم نيست از بيرون غذا بخريد .همين
جا آشپزي كنيد و غذاي خانوادهها را بپزيد » .بعد در
حالي كه سمت شــير آب ميرفت تا دستهايش را
بشويد ،گفت« :آماده اسبابكشي شويد .چند كوچه
باالتر خانهاي ديدهام و ميخواهم بخرم .اينجا را خيريه
ميكنيم .طبقه باال را هم به خانوادههايي ميدهيم كه

خانه ندارند .حق ندارنــد اجاره يا پول آب ،برق و گاز
بدهند .خورد و خوراكشان هم با ماست» .
حسابهايي كه روي يخ نوشته شد!
خانم زنجاني ميگويد« :با پولي كه داشتيم ،فقط
ميتوانستيم 20كيلو برنج بخريم ،اما 100كيلو برنج
اضافه ميخريديم .آقا صمد ميپرسيد پولش را از كجا
ميآوري؟ به او ميگفتم خدا بزرگ است .چند روز بعد
چك ميداد و ميگفت برو تســويه كن .ميپرسيدم:
حســاب بدهيهايم را داري؟ ميگفــت :بله ،همه را
روي يخ نوشتهام! وقتي كه آقا صمد رفت و تنها شدم،
حامي اصلي خيريه را هم از دست دادم .او كه مخالف
اصلي من در كارهاي خيريه بود ،به حامي و پشتيبان
اصليام تبديل شــد .وقتي كه رفت ،كرونا آمد .كرونا
خيرها خراب
كــه آمد ،وضع مالي و درآمــد خيلي از ّ
شد .تعداد خيرها كه كم شد ،من شرمنده خانوادهها
شــدم .ماه رمضان كه ميشد ،هر شب تا 2هزار پرس
غذا ميپختيم و بيــن خانوادههاي كمبضاعت توزيع
ميكرديم ،اما امسال ســفره ما كوچك شده .از بين
5هزار خانوادهاي كه شناســايي كردهايم و بهصورت
مســتمر به 500خانواده رسيدگي ميكرديم ،امسال
مجبور شــديم آنهايي را كه واقعاً در مضيقه هستند،
انتخاب و به آنها كمك كنيم» .
مثل شبهاي ديگر با كمك «عفت حداد» و «بانو
ابراهيمي» غذا پخته و امشب قرار است آش و كتلت
به خانه معلوالن ،خانوادههاي بيسرپرست و پيرمردها
و پيرزنهايي ببرد كه نميتوانند به خيريه بيايند .آقا
صمد كه زنده بود ،در بازار آهن به خريد و فروش پيچ
و مهره مشغول بود و درآمد زيادي هم داشت .به پروين
خانم اجازه نداد يك ريــال از ارثيه پدرياش را خرج
خانه كند و او هم همه را خرج بينوايان كرد .آقا صمد
كه آسماني شد ،همه دارايياش را به اسم پروين خانم
زد .پروين خانم هم وصيــت كرده بچههايش اين راه
را ادامه دهند و مبادا اينجا كه خانه اميد خانوادههاي
زيادي است ،تغيير كاربري بدهد  .

شواهد نشان ميدهد با احتمال باالي بروز جهشهاي
مختلــف در ويــروس كرونا ،ايمني جمعي به واســطه
واكسيناســيون كوويد 19تنها راه قطع ســريع زنجيره
انتقال ،كاهش مرگ و مير و حتي افزايش ضريب درمان
موفق مبتاليان است .از اين رو ،واكسيناسيون عمومي از
فروردين 1400آغاز شده و با تقويت بيماريابي ،شناسايي
مــوارد تماس نزديك با موارد مثبت ،غربالگري و درمان
سرپايي ،همچنين آموزش گسترده  شهروندان استمرار
دارد .بهترين و مؤثرترين راه ،اتحاد ملي و بهرهمندي از
مشاركت اجتماعي از طريق مشاركت نيروهاي بسيجي،
داوطلبان ساير سازمانها و داوطلبان سالمت بهصورت
محلهمحــور و اســتفاده از تمامــي ظرفيتهاي ملي و
مردمي براي برنامه عظيم واكسيناسيون عمومي است.
اين درحالي است كه رهگيري مبتاليان به بيماري كرونا
و اطرافيان آنها ،مراقبت در منزل و انجام تست پيسيآر
و تست سريع هم در حال انجام است .براي سالمندان و
خانمهاي باردار و افرادي كه محدوديت حركتي دارند نيز
قرنطينه معكوس بهصورت اعزام پزشــك به منزل براي
ويزيت و در صورت نياز انجام تســت سريع تشخيصي
انجام ميشود.
تست پيسيآر و تست سريع كرونا همچنان
رايگان انجام ميشود؟

رئيسمركزبهداشتجنوبتهران
در گفت وگو با همشهری محله:

بازگشایی جعبه واکسن کرونا

 3سایت جدید
واکـسیناسیون کـرونا
راهاندازی میشود
زهرا بلندي

كرونا هنوز با ماســت .از شدت اين پاندمي نه تنها كم نشــده ،بلكه در موج چهارم با تواني
مضاعف پيش ميرود و كماكان اخبار مرتبط با آن جزء مهمترين اخبار روز اســت .درحالي كه
آشــنايي با امكانات مراكز خدمات جامع سالمت شهري و پايگاههاي بهداشت ،شرايط دريافت
واكسن كرونا ،شيوه بهرهمندي از تستهاي سريع و پيسيآر و ...جزء سؤاالت متداول شهروندان
محسوب ميشود ،طي گفتوگويي با «محمدرضا سلماني ندوشن» رئيس مركز بهداشت جنوب
تهران ،به دغدغههاي شهروندان ساكن در مناطق 17 ،16و  19پاسخ دادهايم.
تست سريع و تست پيسيآر در كدام مراكز
انجام ميشود؟

تست پيســيآر در مراكز تحت پوشش
مركز بهداشت جنوب تهران همچون شماره
 ،10اكبرآباد ،شهيد واحدي ،بيمارستان خيريه
وليعصر(عج) و مركز ميثم و تست تشخيص
سريع عالوه بر اين مراكز در مراكز آيت ،امام
علي(ع) ،امام محمدباقر(ع) ،شــهيد احمدي،
ابوذر و حكيم اعتماد انجام ميشود.

تست سريع كرونا رايگان انجام ميشود،
امــا با توجه به محدوديــت منابع و ظرفيت
انجام آزمايش و ايجاد تعادل و استفاده بهينه
از امكانات سيستم آزمايشگاهي و همچنين
يسيآر
حفاظت از آن بايد در انجام تست پ 
اولويتهايي در نظر گرفته شود .افراد مشكوك محمدرضا سلماني
رئيس مركز بهداشت
تفاوت تســت سريع و پيسيآر در
و عالمتدار و جمعيتهاي آســيبپذير كه
جنوب تهران
چيست؟
ريسك باالي ابتال به بيماري شديد را دارند و
همانطور كه از نام تست سريع تشخيصي
نيازمند بستري شدن در بيمارستان و دريافت
مراقبت پيشرفته كوويد 19هســتند ،در اولويت انجام پيداســت ،جواب اين نوع تســت خيلي ســريع آماده
آزمايش تســت رايگان قرار ميگيرند .اين گروه شامل ميشــود ،اما دقت آن از تست پيسيآر كمتر است .به
افراد عالمتدار كه جزء گروههاي پرخطر بوده  يا در سن اشخاص داراي عالمت توصيه ميشود از تست پيسيآر
باالي 65سال هستند ،افراد عالمتدار مشكوك(شامل اســتفاده كنند و اما افرادي كه در معرض تماس با افراد
تب ،ســرفه ،تنگي نفس ،بدن درد ،سردرد ،از بين رفتن مبتال بوده  و عالئم خاصي ندارند بهتر است تست سريع
حس چشايي و بويايي ،عالئم گوارشي) «با وجود حداقل انجام دهند.
يكي از دغدغههاي شــهروندان سرعت در
3عالمت از عالئــم فوق» ،گروههاي عالمتدار در مراكز
تجمعي (مــدارس ،زندان ،محل نگهداري ســالمندان پاسخگويي جوابهاي آزمايش است .جواب هر نوع
و معلــوالن ،پادگان و ،)...معتــادان متجاهر عالمتدار ،از اين تستها بعد از چه مدت آماده ميشود؟
تست ســريع تشــخيصي ظرف 20دقيقه مشخص
مددجويان عالمتدار در سامانســراها ،مراكز نگهداري
معلوالن و سالمندان و ساير مراكز تجمع ،اتباع خارجي و جواب آن به بيمار ارائه ميشــود و جوابدهي تســت
عالمتدار ساكن در مهمانشهرها يا ساير اماكن تجمعي پيسيآر از  24تا  48ساعت زمان نياز دارد ،البته گاهي
به علت باركاري باالي آزمايشــگاه مرجع امكان دارد تا
و ...ميشود.

72ساعت نيز طول بكشد.

هم اكنون روزانه چه تعــداد مراجعهكننده
به مراكز جامع ســامت مناطق 17 ،16و  19مراجعه
ميكنند؟

درحال حاضر ،بهصورت متوســط روزانــه8 ،هزار و
216نفر بــراي دريافت خدمات بهداشــتي درماني به
مراكز و پايگاههاي سالمت مناطق 17 ،16و  19مراجعه
ميكنند و بهطور ميانگيــن به اين افراد 20هزار و 986
مورد خدمات ارائه ميشود.
روند رشد بيماري كوويد در مناطق 17 ،16و 19
از ابتداي سال 1400تاكنون چطور بوده است؟

طرح شهيد قاسم سليماني همچنان در حال
اجراست؟

طرح شهيد قاســم ســليماني همزمان با آغاز گام
چهارم بســيج ملي مقابله با ويروس كرونا از ابتداي آذر
سال 1399آغاز شده و هم اكنون نيز خدمات رهگيري
افراد در معرض تماس با بيماران مبتال ،انجام تست سريع
تشــخيصي در مراكز و در منــزل و همچنين خدمات
قرنطينه معكــوس ويزيت در منزل كمــاكان در حال
اجراست.

وضعيت واكسيناسيون در مناطق 17 ،16و 19
چگونه است و تاكنون اين واكسن در اين مناطق به
چند نفر و چه اقشاري تزريق شده است؟

تزريق واكســن كرونا در حال حاضر در مراكز ميثم،
حكيم اعتماد ،شهيد امامي ،دادوش و امام محمدباقر(ع)
براي ســالمندان باالي 75سال همچنين براي جانبازان
و افراد داراي بيماري خاص در حال اجراســت و تاكنون
حدود 8هزار و 200نفر از تزريق واكسن بهرهمند شدهاند.
افراد واجد شــرايط دريافت واكســن براي
دريافت خدمات بايد چه كنند؟

مراقبان پايگاههاي سالمت با همه افرادي كه مشمول
تزريق واكسن و داراي پرونده الكترونيك در سامانه سيب
هســتند تماس گرفته و آنها را به مراكز انجام واكســن
راهنمايي ميكنند .افرادي هــم كه پرونده الكترونيك
ندارنــد ميتوانند به مراكز انجام واكسيناســيون كرونا
مراجعه كننــد تا پس از ثبت پرونده الكترونيك ،تزريق
واكسن آنها انجام شود .داشتن كارت ملي هنگام مراجعه
به مراكز براي انجام واكسيناســيون كرونا الزامي است و
براي جلوگيري از ازدحام و شلوغي حتماً با تعيين وقت
قبلي به مراكز مراجعه كنند .واكسيناســيون كرونا در
اولويــت برنامههاي ما قرار دارد و به اين منظور در حال
راهاندازي ســايت واكسيناسيون كرونا در بوستان بزرگ
واليت ،پارك رازي و سينما بهاران هم هستيم.
مراكز
تزريق
واكسن در
مناطق17 ،16
و 19

تعداد افــراد مبتال در اين 3منطقه از ابتداي ســال
 ،1400حــدود هزار و 815نفر بوده كه براي افراد مبتال
7هزار و 967پيگيري و براي اطرافيان بيمار9هزار و 449
پيگيري انجام شده است.
منطقه

نام مركز

آدرس

16

حكيم اعتماد

خيابان عباسي ،خيابان ابراهيمي جنوبي ،روبهروي
پارك افق

16

شهيد امامي

17

ميثم

19

دادوش

بخش
آفتاب

امام محمدباقر (ع(

ميدان راهآهن ،خيابان شوش (مركز شهيد امامي(
خيابان قزوين ،دوراهي قپان ،خيابان عبيدزاكاني،
جنب كانون ميثم
بلوار شكوفه ،خيابان ورزش ،كوچه دوم(خيابان
سبالن ،خيابان پونه ،جنب سراي محله شكوفه
شمالي)
آزادگان غربي ،دوربرگردان به طرف شرق ،شهرك
مرتضيگرد ،خيابان بهداشت ،بعد از مدرسه
نخستين كوچه

تلفن تماس
55646050
55676775
55646565
55685963
55707333
55732820

55852535
55883656
55193878
55193050
55193322

20 19 1
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تریبون

اتفاقي خوش
براي توانيابان

اهالي ميگويند راهاندازي
 12فروشگاه زنجيرهاي فقط در يك خيابان
در منطقه 17هيچ توجيهي ندارد

بــازار
خردهفروشها

از سکه افتاد

مناسبسازیها
در سال جدید مورد تایید
انجمن معلوالن قرار گرفت

ابوذر چهل اميرانی

به قول معروف از شــير مرغ تا جان آدميزاد ميتوان در

فروشــگاههاي زنجيرهاي پيدا كرد و تقريب ًا به همه
نيازهاي خانوادهها پاسخ ميدهند .از لبنيات و مواد
پروتئيني گرفته تا پوشــاك در اين واحدهاي
تجاري عرضه ميشود و شهروندان ميتوانند
بدون مراجعه به مغازههاي مختلف ،خريد
خود را بهصورت يكجا در اين فروشگاهها
انجام دهند .ارائه تخفيف و برگزاري مراسم
قرعهكشي براي اهداي جوايز به مشتريها
نيز به مزيت اين فروشگاهها افزوده ،اما از
طرف ديگر فعاليتشــان سبب از بين رفتن
مشاغل خرد شــده است .اين موضوع بهانهاي
شــد تا وضعيت فروشــگاههاي زنجيرهاي را در
منطقه 17بررسي كنيم و حرف اهالي را بشنويم.

مشتري راه دور نميرود

صحبت كردن با افراد شــاغل در فروشگاههاي
زنجيرهاي كار آساني نيست و اين كار را منوط به
دريافت اجازه از مسئوالن باالدستي اعالم ميكنند،
اما «حســن كرمي» كه در يكي از اين فروشگاهها
فعاليت ميكند ،ميگويد« :خودم ســاكن جنوب
شهر هستم .يادم ميآيد اهالي براي خريد اجناس
مورد نيازشــان كه ارزانتــر از مغازههاي منطقه
باشد ،مجبور به طي مسافت زيادي بودند و تا بازار
يا «انبار نفت» ميرفتند .فعاليت اين فروشــگاهها
آثار زيادي براي شهروندان داشته و با ورود به يكي
از اين شعبهها ميتوانند تمامي مايحتاج خودشان
را يكجا در محل زندگيشــان تهيه كنند ».وي
اضافــه ميكند« :مردم اجبــاري به خريد جنس
از اين فروشــگاه ندارند .آنها قيمت اجناس را در
مغازهها و فروشگاهها مقايسه و بعد اقدام به خريد
ميكنند .تنوع اجناس هم در فروشگاهها زياد است
و مشتريها ميتوانند اجناس شركتهاي مختلف
را در ايــن واحدها ببينند ،اما در مغازهها اينطور
نيســت و گاهي مشتري
مجبور ميشود جنس يك
شركت را با اينكه كيفيت
خوبي ندارد ،بخرد».

نظارتها مشخص نيست

«سعيد بخشيپور» كه دست پر از يك فروشگاه
زنجيرهاي بيرون آمده ،ميگويد« :مشتري در قدم اول
قيمت اجناس را مقايسه و سپس محل خريد خود
را انتخاب ميكند .اينطور نيست كه فقط به دليل
تنوع اجناس وارد يك فروشگاه شود و چشم بسته
خريد كند .من هم چندبار قيمت اجناس را نه تنها
در مغازهها ،بلكه در فروشگاههاي زنجيرهاي مختلف
بررســي و يكي از فروشگاهها را براي خريد انتخاب
كــردم ».او خريدهاي عمده خود را از فروشــگاهها
انجام ميدهد و ميگويد« :براي خريدهاي جزيي و
به قول معروف دمدستي به مغازههاي محلي ميروم.
بهعنــوان مثال يك بطري نوشــابه ،خميردندان يا
چند عدد تخم مــرغ را از مغازههاي اطراف خانهام
ميخرم ،ولي بيشتر اوقات سعي ميكنم خريدهاي
هفتگــي و عمــده خانــه را از فروشــگاهها انجام
دهم ».البته بخشــيپور به نحــوه فعاليت برخي از
فروشگاههاي زنجيرهاي هم ايرادهايي وارد ميكند
و ميگويد« :متأســفانه شــفافيت چنداني در باره
نحوه قيمتگذاري اجناس
فروشــگاهها وجود ندارد و
مشخص نيست چه نهادي
به فعاليت آنها نظارت دارد».

خيابان ابوذر يكي از معابر اصلي منطقه 17است .چندسالي است فروشگاههاي زنجيرهاي
در اين خيابان شــروع به فعاليت كردهاند ،اما در چند ماه اخير تعداد آنها زياد و منجر
به گاليه مغازهداران شــده اســت .براي اطالع از تعداد فروشگاههاي فعال در اين
خيابان ،ابتدا تا انتهاي آن را طي ميكنيم .در اين خيابان 12فروشگاه زنجيرهاي
فعال اســت كه بســياري از آنها نزديك يكديگر قرار دارند .جالب اينكه يكي
از فروشــگاههاي زنجيرهاي 3شــعبه در اين خيابان دارد و 2فروشگاه هم،
هر كدام 2شــعبه در خيابان ابوذر دارند .مابقي فروشگاهها نيز يك شعبه
دارند و رقابت زيادي بين آنها براي جذب مشــتري ديده ميشود .برخي
از فروشــگاهها اقدام بــه برپايي ميز با انواع اجنــاس در پيادهرو كرده و
برخي نيز با پخش موسيقي ،استفاده از شخصيتهاي كارتوني يا دادزن،
سعي در جلب مشــتري دارند .هر روز هم تعداد زيادي تراكت تبليغاتي
از طرف اين فروشگاهها در منازل اهالي توزيع ميشود و پيامكهاي آنها
به اهالي ،خبر از تخفيفهاي ويژه اجناس در روز خاصي از هفته ميدهد.
اين رقابت حتي بين شــعبههاي يك فروشگاه هم ديده ميشود و اينطور
نيست كه فقط با فروشگاههاي ديگر رقابت كنند .اينها روشهايي است كه در
فروشگاهها ديده ميشود و نميتوان گفت كار نادرستي است ،اما تبليغات بيش
از اندازه آنها ،مشــتريها را هميشه با سؤالهاي زيادي مواجه و حتي بين برخي
اين شــائبه را ايجاد ميكند كه اين تخفيفها و ارزاني برخي از اجناس حتماً بيدليل
نيست و بايد احتياط بيشتري براي خريد از آنها به خرج دهند.

بازارمان کساد شده است

جلو مغازه نشســته و چشمانتظار مشتري است.
«علي روزســتان» ميگويد40« :ســال اســت كه
اين مغازه خواربارفروشــي در محله ابوذر راه افتاده.
روزگاري كار كردن در بقالي شانس بزرگي به حساب
ميآمد ،چون از ابتداي صبح تا پاسي از شب مشتري
داشــتند ،اما حاال به خاطر راهاندازي فروشگاههاي
زنجيرهاي ،كاســبي خواربارفروشيها كساد شده و
به قول معروف كمر آنها شكســته است ».وي ادامه
ميدهد« :مخالف فعاليت فروشــگاههاي زنجيرهاي
نيستم ،اما راهاندازي تعداد زيادي از آنها در محلهها
هيچ توجيهي ندارد .قب ً
ال اگر كسي ميخواست بقالي
راه بيندازد و جواز كسب بگيرد ،بايد فاصله مغازهاش
تا مغازههاي ديگر رعايت ميشد ،اما االن در نزديكي
مغازه ما6 ،فروشگاه كنار هم راه افتاده است .به همين
خاطر در طول روز كار ما فروش چند عدد تخم مرغ
يا آب معدني و يك بسته شير شده و شايد در طول
هفته ،يك قوطي رب هم نفروشيم .اجاره همين مغازه
ماهانه 7ميليون تومان است و به همين خاطر خيلي
از مغازهدارها به فكر تعطيلي
مغازههايشان هستند چون
حتي از عهــده تأمين اجاره
هم برنميآيند».

حمايت از خرده فروشها

«رســول ســعيدي» از جملــه افرادي اســت
كــه خريدهايــش را از مغازهها انجــام ميدهد.
ميگويد« :خريد از اين مراكز تخته كردن كاسبي
هممحلهايهاست كه هر روز كركره مغازههايشان
را به هزاران اميد باال ميكشند .نبايد به خاطر سود
كمي كه از خريدهايمان در فروشــگاهها ميبريم،
كار و زندگــي اين افراد را مختل كنيم » .وي ادامه
ميدهد« :اوالً هنوز ثابت نشــده تخفيفهايي كه
برخي از فروشگاهها ميدهند ،واقعي هست يا خير.
دوماً فرض بگيريم اجناس آنها ارزانتر اســت ،اما
اگر خريدهايمان را مقايسه كنيم ،ميبينيم سود
چندانــي نكردهايم ».ســعيدي از حمايت نكردن
مســئوالن از خردهفروشها هــم گاليه ميكند و
ميگويــد« :روزگاري در مغازههاي بقالي ،شــير و
اجناس يارانــهاي و كوپني توزيع ميشــد كه به
داشتن مشــتري ثابت كمك ميكرد .مغازهدار هم
توزيع عادالنهاي ميكرد ،اما اآلن اجناس يارانهاي و
تنظيم بازار به فروشگاههاي زنجيرهاي داده ميشود
و معلوم نيســت چه كسي
و چندبــار ايــن اجناس را
خريده و چه افرادي از اين
اجناس بيبهره ماندهاند    ».

راه هـموار است
تــا  12به ايــن مراكز مراجعه
كنند و براي كســب اطالعات
بيشتر و دريافت مشاوره تلفني
با شــمارههاي  55105694و
 55021804تماس بگيرند».

طرحها و اقدامات محلي وقتي ميتوانند ارزشمند
باشند كه بر اساس دغدغههاي اقشار مختلف مردم
انتخاب شــوند و براي آنها منفعت و آرامش به همراه
داشته باشند .پاسخگويي به نيازهاي مهمي همچون
مناسبسازي كامل 2ســراي محله براي افراد داراي
معلوليت ،اجــراي طرح غربالگــري و ارائه خدمات
روانشناسي رايگان به شهروندان ،ارائه خدمات متعدد
مددكاري و اشتغالزايي براي مددجويان و ...از همين
دست اقدامات معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري
منطقه 19اســت كه با آغاز سال جديد در دستور كار
قرار گرفت و در جلب رضايت شهروندان نقش بسزايي
داشت.

يكي از تقاضاهاي مهم و هميشگي معلوالن و كمتوانان،
ي تردد آســان
مناسبســازي معابر و مراكز عمومي برا 
آنهاست .از ســال 1398اقدامات الزم براي مناسبسازي
پاركها ،معابر و ســاختمانهاي شهرداري منطقه انجام
شده ،اما مناسبسازيســراهاي محله خانيآباد جنوبي
و بهمنيار از طرحهاي مهمي اســت كــه چندي پيش
بهطور كامل براي افراد داراي معلوليت جسمي ،حركتي،
نابينايان وكمبينايان انجام شــد .معــاون امور اجتماعي
و فرهنگي منطقه 19در اينبــاره ميگويد« :ايجاد رمپ
ورودي ،ميلههاي دســتگرد ،كفپوش ويــژه نابينايان،
تجهيز دكمههاي آسانسور ،نصب تابلو راهنمايي به خط
بريل ،تجهيز سرويس بهداشــتي مناسب و محل پارك
ويژه معلوالن از جمله اقداماتي اســت كه براســاس اين
طرح به اجرا درآمده اســت« ».مهدي بصيري» در ادامه
با بيان اينكه خوشبختانهســراهاي ذكر شده مورد تأييد
انجمن معلوالن قرار گرفتهاند و فرد معلول حين ورود به
اينسراهاي محله هيچ مشكلي نخواهد داشت ،ميگويد:
«طرح مناسبســازي كامل بوســتانها ،ورودي اماكن
عمومي ،ساختمانهاي نواحي ،ساختمانهاي ستادي و...
هم در دستور كار است و غالب كارهاي مرتبط با آن انجام
شده است».
دسترسي منطقه 19به گرمخانه جنرال
طبق نظر شهردار تهران ،مقرر شد در چند نقطه از شهر
گرمخانه جنرال ايجاد شــود تا شهروندان آسيبديده از
خدمات متعدد مددكاري و آموزش و اشتعالزايي بهرهمند
شوند .بصيري با اشاره به اينكه يكي از اين گرمخانهها قرار
اســت در نزديكي گرمخانه مهر منطقه 19ساخته شود،

ميگويد« :آسيبديدگان از بدو ورود به اين گرمخانه و آغاز
فرايند درمــان ،از خدمات اوليه مددكاري ،اقدامات ترك
اعتياد ،ورود به بازار كار ،آموزش و ...برخوردار ميشوند».
وي در ادامه با بيان اينكه اين كار در مراحل اوليه اســت،
ميگويد« :در هفتههاي آتي با انجام امور مربوط بهصورت
جلسه واگذاري ،كارهاي مطالعاتي ،فني و ساخت انجام و
پيشبيني ميشود بعد از حدود 7ماه طرح به پايان برسد
و گرمخانه جنرال مورد بهرهبرداري قرار بگيرد».
استقرار مشاوران سالمت درسراها
يكي از داليــل مراجعه نكردن شــهروندان به مراكز
مشاوره و روانشناســي هزينه زيادي است كه بايد براي
اين كار پرداخت كننــد .در روزهايي كه با وجود كرونا و
آسيبهاي آن مشكالت روحي افراد نيز بيشتر شده است،
استقرار مشاوران سالمت در  2سراي محله و اجراي طرح
غربالگري و ارائه خدمات روانشناسي رايگان به شهروندان
يكي از اتفاقات خوبي است كه در پاسخگويي به نياز مهم
شــهروندان نقش بسزايي داشته است« .مهدي بصيري»
با بيان اينكه اين خدمات با مشــاركت سازمان بهزيستي
اســتان تهران ويژه خانوادههاي آســيبپذير به اجرا در
آمده اســت ،ميگويد« :تحكيم بنياد خانــواده ،آموزش
مهارتهاي زندگي ،غربالگري ســطح يك پيشگيري از
معلوليت شامل بيناييسنجي ،شنواييسنجي ،اختالالت
ژنتيك ،اوتيسم و  ...نمونههايي از موضوعات مرتبط با اين
خدمات اســت كه در ارتقاي سالمت شهروندان و انجام
اقدامات پيشگيرانه مؤثر خواهد بود » .وي ادامه ميدهد:
«خدمات غربالگري و مشاوره از طريق كارشناسان سازمان
بهزيستي مستقر درســراهاي محله بهمنيار و خانيآباد
جنوبي ارائه شده و شهروندان ميتوانند براي بهرهمندي
از اين خدمات روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30

توزيع 400هزار ماسك
در نقاط حاشيهاي
باتوجــه بــه قرارگيري در
موج چهــارم كرونا و وضعيت
اجتماعي كــه در منطقه،19
بهخصــوص محــدوده حريم
و ناحيــه ،3وجــود دارد طبق
مســاعدتي كــه در خصوص
موضوع توزيع ماسك رايگان بين افراد نيازمند با معاونت
امور اجتماعي و فرهنگي مركز انجام شــده است ،حدود
400هزار ماســك رايگان طــي برنامههاي مختلف بين
اهالي نواحي 4 ،3و  ،5روســتاهاي اطراف منطقه و نقاط
كمتربرخوردار و كورهپزخانهها و ...توزيع ميشود ».معاون
امور اجتماعي و فرهنگي شــهرداري منطقه 19با اشاره
به اينكه اين اقدام براي پاســخگويي به يكي از نيازهاي
مهم اهالي مناطق كمتربرخــوردار محله به اجرا درآمده
است ،ميگويد« :اين طرح از ابتداي سال 1400آغاز شده
و ماسكها بهصورت مستمر و گردشي در نقاط مختلف
توزيع ميشــود كه تاكنون 150هزار نفر از آن بهرهمند
شدهاند».
اجراي طرح شهر امن در 3محله
شناســايي و رفع نقاط ناامن و بيدفاع شــهري يكي
ديگر از دغدغههاي هميشگي شهروندان بهخصوص بانوان
است كه با هدف پاسخگويي به آن ،طرح شهر امن به اجرا
درآمده است .بصيري با اعالم اينكه مرحله اول اين طرح
در منطقه به پايان رســيده و وارد مرحله اجرا شده است،
در باره جزئيات اين طرح ميگويد« :در مرحله نخست اين
طرح نقاط ناامن و بيدفاع شهري منطقه با كمك بانوان
ساكن در محلهها شناسايي و در قالب يك پروژه مطالعاتي
تجميع شده است .در حال حاضر مقدمات فرايند اجرايي
در حوزه كالبدي براي رفع اين معضل و تأمين امنيت زنان
در 3محله عبدلآباد ،اسماعيلآباد و نعمتآباد تأييد شده
كه اقداماتي همچون تأمين اتاق مادر و كودك و سرويس
بهداشتي ،بهسازي و پيادهراهسازي ،تأمين روشنايي ضلع
جنگلي بوستان مرجان ،اجراي طرح مشاركتي فرهنگي و
هنري با استقرار نمادهاي هنري و ديوارنگاري در كوچه
شهيد اژدر سرابي نمونهاي از آنهاست».

مناسبسازيسراهاي محله خانيآباد
جنوبــي و بهمنيار يكــي از بهترين
اقدامات شهرداري منطقه 91در سال
جديــد اســت كه
رضايت توانيابان را
به همراه داشت.
دبير كانون معلوالن
منطقــه ،91كــه
در آييــن افتتاحيه
ســراي محلــه
خانيآباد جنوبي حضور داشــت ،با
بيان اين موضوع ميگويد« :بهعنوان
نماينده توانيابــان محله از امكاناتي
كه در اين سراي محله براي ما ايجاد
شده استفاده كردم .خوشبختانه همه
اقدامات اصولي انجام شده و توانيابان
بــه راحتــي ميتوانند وارد ســراي
محله شــوند و به راحتي از امكانات
آن اســتفاده كنند« ».محمد مافي»
در ادامــه از طرحهايي ميگويد كه
با عنوان مناسبســازي در شهر اجرا
ميشود ،اما آنطور كه بايد مطلوب و
رضايتبخش نيست .او ادامه ميدهد:
«در اين سراي محله همه نمادهايي
ي تردد و
كــه يك فــرد معلول بــرا 
استفاده از يك مركز عمومي نياز دارد
رعايت شده است».

استقبال از خدمات
روانشناسي

استقرار مشــاوران سالمت در سراي
محله و ارائه خدمات روانشناســي
رايگان يكي از مطالبات هميشــگي
اهالي بود كه خوشــبختانه با تالش
اعضاي شوراياري و مدير محله محقق
شد و نتايج خوبي
هم بــه همــراه
داشت.
مديــر محلــه
خانيآباد جنوبي
با بيان اين موضوع
و با اشاره به اينكه
در روزهاي كرونا نياز اهالي محله به
چنين خدماتي بيشــتر شده و اين
در حالي است كه بســياري از افراد
توان پرداخت هزينــه براي مراجعه
به مراكز مشــاوره و روانشناســي را
ندارند ،ميگويد« :اين طرح استقبال
چشــمگير شــهروندان را به همراه
داشــت .روزانه حداقل 8نفر حضوراً
بــراي بهرهمنــدي از خدمــات به
اينجا مراجعه ميكنند و بســياري از
افراد از مشــاورههاي تلفني استفاده
ميكنند« ».راضيه شرفي» در ادامه
به ارتباط مستقيم خود با اهالي محله
اشــاره ميكند و ميگويد« :به دليل
ارتباط دوســتانهاي كــه بين من و
بانوان محله شكل گرفته ،بسياري از
آنها مشكالتشــان را با من در ميان
ميگذارنــد و خوشــحالم كه اكنون
در اينجا ميتوانند با يك كارشــناس
درباره مشكالتشان صحبت كنند و
راهكارهاي مناسب دريافت كنند».
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کوچ به شیوه پارتیزانی

مقابل روستای لپه زنک قلههای رشته کوه
البرز جنوبی قرار دارد که در گذشــتههای دور
شکارگاهی عمومی بوده است .قلههای «سمند،
یال شــش گوش ،یال توتک ،گردنه لپه زنک،
کوه قرمزیها و آب گرمه» نام محلی قلههای
این رشــته کوه هســتند که مبدأ و منزلگاه
آغازین کوچ بهاره عشایر شهرستان ری به شمار
میآیند .عشایر ری هنگام کوچ در کنار مشقات
و ســختیهای ذاتی کوچ با مشکالت دیگری
توپنجه نرم میکنند که صاحبان سرمایه
دس 
و زمینخــواران برای آنها به وجــود آوردهاند.
احمــد توکلی میگوید«:وقتی با دشــواری و
مشــکالت فراوان از این قلهها و گردنهها عبور
میکنیم ،به جاجرود میرسیم که یکی ازمراتع
میانبند (مراتع حدفاصل مراتع
ییالقی و قشالقی عشایر) گله
است .ویالسازی و زمینخواری
مراتع جاجرود را به کلی از بین
بــرده و خوراکی بــرای دامها
باقی نگذاشــته است ».دهات
علی توکلی
لواســانخوان بعدی است که
عشایر ری
عشــایر روســتاهای ری برای
رسیدن به ییالق طی میکنند.
توکلی عبور از مســیر پرمانع کوچ را به نوعی
«نبرد پارتیزانی» تشبیه میکند و میگوید« :در
کوههای دهات لواسان درختانی کاشتهاند که
با اقلیم آنجا سازگاری ندارد و بیثمر هستند،
ولی عبور گله را بسیار سخت و دشوار کردهاند.
بسیاری مواقع آتش روشن کردن شبانه معتادان
در البهالی ایــن درختان باعــث حریقهای
گستردهای میشود و گیاهان بومی مانند تنگس
و هوم هم از بین میروند».گردنه الر میانبند
بعدی ایل است ،اما مراتع این گردنه مالک دارند
و باید گله بدون توقف و با سرعت از میان آنها
عبور کند .عشــایر پس از گذراندن گردنه الر
باالخره به ییالق الر میرسند و در آن جا چادر
میزنند .آنها تا15شهریور که دوباره به روستای
قشــاقی خــود برمیگردند،
در ایــن چادرها به ســر
میبرند.

بــا آنکه عمری را به گلــهداری گذرانده ،هنوز هم
از تماشــای جستوخیز بز و میش و برههای گله لذت
میبرد و قبــراق بودن دامها خســتگی را از تنش در
میآورد .وقتــی توکلی از حال ناخــوش این روزهای
عشــایر ری میگوید ،در کالمــش تیزبینی گلهداری
کهنهکار به خوبی پیداست .توکلی70سال از خدا عمر
گرفته و آبا و اجدادش زندگی عشایری داشتهاند .او در
جوانی معلم و مدیر مدرسه بوده و پس از پایان دوران
خدمتش در آموزش و پرورش شــهر ری ،برای حفظ
شــغل میراثی پدر و پدربزرگش به دامداری و باغداری
روی آورده اســت .کمبود بارندگی بهار امســال مراتع
و دشــتهای شــهرری را بیابان کرده و عشایر دامدار
مجبورند بخش زیادی از خوراک دام را خریداری کنند.
هزینههای سرسامآور خرید خوراک دام
توکلی گران شدن سرسامآور و هزینه باالی خوراک
دام را مهمترین مشــکل دامداران و عشــایر میداند و

میگوید« :قیمت خوراک و علوفه دام هر روز بیشــتر
میشود و دامداران توانایی خرید خوراک دام را ندارند،
اما دولت هیــچ یارانه و کمکهزینهای بــه دامداران
نمیدهــد و از آنها حمایت نمیکند ».او خشکســالی
بیســابقه امسال را موجب انقراض دام و بحران تولید
گوشت در کشــور میداند و میگوید« :وقتی دامدار
نتوانــد هزینه پرورش دام را تأمیــن کند ،مجبور به
فروش و کشتار نامحدود گله میشود و ظرف یکی دو
ســال با قحطی دام و گوشت قرمز روبهرو میشویم».
به قول توکلی هر گوسفند زنده کیلویی50هزار تومان
از دامدار خریداری میشود که برای پرورشدهندگان
دام مقــرون به صرفه نیســت .او میگوید« :دامداران
تولیدکنندگان اصلی گوشــت کشــور هستند ،اما در
تعییــن نرخ خرید و فروش گوشــت نظــرات آنها را
نمیشنوند و برای صنعت تولید گوشت کارشناسانی
تصمیم میگیرند که هیچوقت پــای درددل دامدار و
گلهدار ننشستهاند».

هزینه باالی خوراک دام و خشکسالی
دامپروری شهرستان ری را تهدید میکند

شمارش معکوس پایان

زندگیعشایری
رابعه تیموری

دیگر وقت آن است که ایل و خانواده «احمد
توکلی» و دیگر عشــایر ری بار و بندیلشان را
ببندند و همراه گلههای بزرگ و کوچکشان به
طرف مناطق ییالقی دشت «الر» بروند .کمآبی
و تنگنظری آســمان بهاری امسال نگرانشان
کرده و عشــایر دلواپســند که مبادا تا چند
ســال دیگر گلههای میش و بزشان کام ً
ال

از بین برود .توکلی ازعشــایر روســتای
لپهزنک است .او و دیگر عشایر شهرری
با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم
میکننــد .در گــزارش زیر «احمد
توکلی» گوشــهای از نگرانیهای
عشایر کوچنشین شهرستان ری را
مطرح میکند.
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همه نگرانیهای یک شغل پردردسر
استخدام چوپان از دغدغههای گلهداران روستاهای
ری اســت .توکلــی میگویــد« :حقوق یــک چوپان
ماهانه6میلیون تومان به اضافه هزینه خوراک و پوشاک
چ ایرانی حاضر به قبول این شغل نیست
اوست ،اما هی 
و عشــایر و گلهداران شــهرری ناچارند اتباع غیرمجاز
افغانســتانی را برای چوپانی به کار گیرند ».غیرمجاز
بودن سکونت این اتباع در ایران ،برای گلهدار مشکالت
زیادی به وجود مــیآورد .توکلی میگوید« :هر روز با
بازرسان واقعی و گاهی قالبی روبهرو هستیم که برای
اخراج چوپانان افغانســتانی غیرمجــاز ،به دامداریها
مراجعــه میکنند و ما باید از اخراج یا به اصطالح «رد
مرز شدن» آنها جلوگیری کنیم .البته ترس چوپانان از
اخراج شدن برای بعضی از کالهبرداران هم دستاویزی
شــده که در زمان غیبت گلهداران در پوشــش مأمور
به چوپانــان مراجعه کنند و با تهدیــد از آنها اخاذی
میکنند ».در خطر بودن جان چوپانان و امنیت گله از
نگرانیهای دائمی عشایر گلهدار لپه زنک و روستاهای
مجاور اســت .توکلــی میگوید« :اطراف روســتاهای
شــهرری پر از افراد معتاد و ناباب شده که به سادگی
گلهها را ســرقت و گلهدار را به خاک سیاه مینشانند.
هر شــب از ترس اینکه تلفن همراهم به صدا درآید و
خبر اتفاق ناگواری برای گله یا چوپان را بشنوم تا صبح
خواب آسوده ندارم ».این نگرانیهای دائمی سبب شده
آقای معلم بازنشســته چند بار تصمیم بگیرد دامداری
را کنار بگذارد ،اما پس از فــروش دامهایش ،با دیدن
دامداری خالی تاب نمیآورد و دوباره شغل پراضطراب
و پردردسرش را از سر میگیرد.
مراتع در اختیار ویالسازان
گلهدار ســفیدموی روســتای لپه زنــک میگوید:
«در گذشــته کــه مراتــع میانبندهای کــوچ ،بکر و
طبیعی بودند عشــایر گله را با آرامش به مراتع ییالقی
میرســاندند و میتوانســتند در میانبندها به اندازه
کافی توقف و استراحت کنند ،ولی در سایه بیتوجهی
مســئوالن ،زمینخواران مراتع میانبند را به کلی در
اختیار گرفته و با تبدیل آنها به برج و ویال عشایر را به
عبور زودهنگام و عجوالنه وامی دارند .ما باید به سرعت
و بدون توقف گله را از میانبندها عبور دهیم تا زودتر
به مراتع الر برســیم ،اما این روش کوچ احشام را تلف
میکند و به گلهها آسیب جدی وارد میکند .با شرایط
کنونی تنها راهی که برای عشایر باقی مانده استفاده از
کامیون برای جابهجایی گله از ییالق به قشــاق است
که بسیار هزینهبر است و سالمتی دامها را هم به خطر
میاندازد».
برای تولید گوشت مانعزدایی کنید
ایــن معلم قدیمی بیتوجهی بــه حفظ میانبندها
را از موانع تولید گوشــت قرمز ومحصوالت پروتئینی

روزهاي سخت و
پرمشغله

کشــور نام میبرد و میگوید« :با آن که سال 1400از
سوی مقام معظم رهبری با عنوان«تولید ،پشتیبانیها،
مانعزداییها» نامگذاری شده ،اما به موانع تولید گوشت
قرمــز و صنعت دامپروری کشــور متاســفانه توجهی
نمیشود ».توکلی به اشتغالزایی گسترده صنعت تولید
دام اشــاره میکند و میگوید« :رونق انواع مشــاغل
روستایی مانند تولید پشم ،گوشت ،لبنیات ،قالیبافی و...
فقط با حفظ دام کشور میسر میشود و با از بین رفتن
دام نه تنها در تأمین گوشت با بحران روبهرو میشویم،
بلکه دهها فرصت شغلی از بین میرود ».عشایر شهرری
در زمان قشــاق در روستاهای مســگرآباد ،لپه زنک،
توتک ،چهلقز و غنیآباد ری مســتقرند و
بــرای ییالق به دشــت الر در کوهپایه قله
دماوند کوچ میکنند.
خوان آخر كوچ؛ دشت الر
بــا رســيدن بــه دشــت پربركت الر
سختيهاي عشاير كوچنشين ري به پايان
علی کریمی
نميرســد ،اما پس از اتراق و چادر زدن در ساکن محله
اين مرتع خوش آب و هوا زندگي پرزحمت
آنها با زيباييهايي همراه است كه دشواريها را شيرين
ميكنــد .در گزارش زيــر تعدادي از عشايرنشــينان
شهرســتان ري گوشــههايي از زندگي خود در دشت
الر را نقل كردهاند .وصف «علي مرادي» از زيباييهاي
دشت الر شنيدني است .مرادي از عشاير ري است كه
دوره ييالق را در دشت ميگذراند .او ميگويد« :دشت
الر در بهار مثل يك تابلو نقاشــي است .از قله تا دامنه
كوهها پر از برف ســفيد اســت و تا پايان ارديبهشت
البهالي علفها و بوتههاي دشــت ،شــقايقهاي سرخ

و اللههــاي وحشــي ميرويد .دشــت الر علفزارها و
بوتهزارهاي حاصلخيــز و باطراوتي دارد .انواع غالت و
گياهانــي مانند والك ،گلپر ،چاي كوهي ،گل گاوزبان،
شيرين بيان ،كاسني ،آويشن ،پيازك ،موسير ،باريجه
و قــارچ در دامنه كوههاي الر يافت ميشــود و زنان
عشاير از اين گياهان براي تهيه غذا و درمان بيماريها
اســتفاده ميكنند .مقدار زيادي از اين گياهان را هم
خشك ميكنند تا در دوره قشالق براي تهيه داروهاي
گياهي به ســراغ عطاري نروند ».در منطقه ييالقي الر  
شــكار و صيد ممنوع است و عشاير چادرنشين هم كه
مراتع اين منطقه را خانه خود ميدانند ،اگر گردشگري
بهصورت غيرمجاز وارد دشــت شــود ،مانند
محيطبانان دشــت احســاس مســئوليت
ميكنند و اجازه نميدهند دست شكارچيان
و صيــادان به كبك ،بــاكالن ،حواصيلهاي
سفيد و خاكستري و عقابهاي الر برسد .اگر
هم شــب و نيمهشبي گذر خرس قهوهاي يا
روباهي به حوالي سياه چادرهايشان بيفتد،
خوب ميدانند چطور بدون آزار رســاندن به
حيوان از خودشان و گله مراقبت كنند.
جاده الر خاكي است و خطرناك
مرادي ميگويــد« :هواي دشــت الر در گرمترين
فصل ســال هم خنك اســت و شــبها براي در امان
ماندن از ســرما بايد از پتو استفاده كنيم ».در گذشته
خواب و خوراك و مهماني و دورهميهاي عشــاير در
سياهچادرهاي بافته شــده از موي بز ميگذشت ،ولي
حاال بسياري از عشــاير از چادرهاي مسافرتي  كه در
اندازههاي مختلــف در بازارهاي ري يافت ميشــود،
بهعنوان محل خواب و  مانند اتاقهاي شخصي اعضاي
خانواده اســتفاده ميكننــد و درســياهچادرها موقع
شبنشينيهاي عشيرهاي و دورهميهاي فاميلي جمع
ميشوند .مرادي ميگويد« :در دامنه كوههاي الر پلنگ
و خرس و گراز و شغال و روباه يافت ميشود و چوپان
بايد شب و روز هوشيار باشد كه گله آسيب نبيند».
اغلب عشــاير ري مانند «خداداد كريمي» در ايام
ييالق به روســتاي خــود برنمي گردند و در دشــت
ميمانند .كريمي از عشاير ري است .او ميگويد« :بعضي
از گلهداران ري كه دستشان به دهانشان ميرسد ،در
طول دوره ييالق در مســير ري و الر در رفت و آمدند
و در دشــت ساكن نميشوند  ».به قول كريمي در راه
و نيمراه بودن عشــاير هزينه زيادي دارد .او ميگويد:
«جاده الر خاكي وپر از ســنگالخهاي خطرناك است
و آمار تصادفات بااليي دارد ،اما مســئوالن براي ايمن
كردن مســير عشــاير هيچكاري نميكنند .اگر كسي
بدون حادثه و به ســامت به الر برسد ،خسارتهايي
كه به خودرويش وارد ميشود حتماً هزينه بااليي روي
دستش ميگذارد .هزينه خورد و خوراك عشايري هم
كه در رفت و آمدند از عشــاير ساكن الر خيلي بيشتر
است».
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«زينب كريمي» همسر خداداد
است .او ميگويد« :بانوان عشاير
در ييالق يك لحظه هم از كار
فارغ نميشوند و مدام در حال
تدارك وسايل مورد نياز خانواده
هستند ».روز بانوان عشاير با
جمع كردن هيزم و بارگذاشتن
چاي هيزمي شروع ميشود.
عدهاي از آنها سپيده نزده
آتش تنور را روشن ميكنند و
تا مردان ايل چند پياله چاي
لبسوز بنوشند ،بوي نان تازه
بلند ميشود .كريمي ميگويد:
«بسياري از خانوادهها از
تنورهاي گازي براي پخت نان
استفاده ميكنند تا از هيزم جمع
كردن و تحمل دود تنور گلي
راحت شوند .در
بساط كاسباني
كه لوازم مورد
نياز عشاير را
ميفروشند،
كپسول گاز هم
پيدا ميشود.
زینب کریمی
بعضي از
ساکن محله
خانوادهها هم
از شهرهاي مجاور كوهپايههاي
الر كپسول گاز و وسايل پخت
وپز خود را فراهم ميكنند».
دوغ مشك و سبزي كوهي جزء
مخلفات سفره عشاير است.
كريمي ميگويد« :تقريب ًا ماهي
يك گوسفند از دامهاي پروار
گله خوراك خانواده6نفره من
است .ما با تكان دادن ماست
در مشكهايي كه از پوست بز
درست ميشود ،كره حيواني
و دوغ به دست ميآوريم و
قسمتي از دوغ را به كشكهاي
سفيد محلي تبديل ميكنيم.
همين لبنيات را هم بهعنوان
غذاي سفره خانواده استفاده
ميكنيم ».اصالت خانواده كريمي
شيرازي است و غذاهاي محلي
مانند «االسيخ» يا كباب بره،
«يخني» كه شبيه ديزي است و
الي پلو از غذاهاي مورد عالقه
آنها محسوب ميشود .پانلهاي
برق خورشيدي روشنايي سياه
چادرها و برق مورد نياز وسايل
برقي عشاير دشت الر را تأمين
ميكند .زنان كوچنشين ري در
طول دوره ييالق بايد اختراع
شدن ماشينهاي ظرفشويي و
لباسشويي را به كلي فراموش
كنند و با آب زالل رودخانههاي
دشت كه از چشمههاي كوه
دماوند سرچشمه ميگيرد ،رخت
و لباس و ظروف خود را بشورند.

از تكنولوژي روز دوريم
وظايف زنان عشــاير ري به ايــن كارهاي پرزحمت
خالصه نميشــود و در طول دوره ييالق قاليچه و گليم
هم ميبافند .پيراهنهاي كمرچين بلند و روسريهاي
رنگي را كه بهعنوان لباس معمول عشــاير ميشناسيم
در ســالهاي اخير به لباس جشن و مهماني عشاير ري
تبديل شده و دختران جوان ترجيح ميدهند پوششي
امروزيتر داشــته باشند .محروم شدن از تكنولوژي روز
و تعطيلي درس و مشــق سبب شــده فرزندان نوجوان
خانواده كريمي از زندگي كوچنشيني دل خوشي نداشته
باشند« .مرتضي» دانشآموز كالس دوازدهم است و در
كوچ بهاره خانواده و ايلش را همراهي
نميكند .مرتضي ميگويد« :دشت
الر در كوهپايــه قلــه دماوند قرار
گرفته و تلفنهاي همراه حتي براي
تماس هــم آنتندهي خوبي ندارند.
آنجا به اينترنت دسترسي نداريم و
مرتضی کریمی
نميتوانيم از آموزش مجازي مدرسه
ساکن محله
استفاده كنيم ».مدارس عشايري كه
نيمبند و كجدار و مريز در دشــت
الر داير ميشوند فقط مقطع ابتدايي هستند و مرتضي
كه بايد امســال در كنكور ورودي دانشگاه شركت كند،
نميتواند از اين مدارس استفاده كند .مرتضي ميگويد:
«زندگي عشــايري سختيهاي زيادي دارد و ما در دوره
ييالق از امكانات اوليه زندگي مانند دسترسي به پزشك
و بيمارســتان ،امكانات آموزشــي و ...محروم هستيم.
نوجوانان خانواده عشاير در ييالق به كارهاي پرزحمتي
مانند دامداري مشــغولند و پس از بازگشــت از ييالق
نميتوانند عقبافتادگي درسي خود را جبران كنند».
پشتيبانيكوچندگان
جهاد كشــاورزي شهرستان ري متولي رسيدگي به
امور دام و عشاير اين شهرستان است« .جبرئيل برادري»
ميگويد« :در طول ســال تالش ميشــود بــا اجراي
طرحهاي عشايري بخشي از نيازهاي عشاير رفع شود».
مدير جهاد كشاورزي شهرستان ري ،مرمت و بازسازي
سوله و انبار نگهداري كاالي عشايري ،بازسازي ايلراهها
و قنات عشاير ،ايجاد سدهاي زيرزميني ،ساخت حمام
ضدكنه دامها و ســاخت مخازن ذخيره آب را از جمله
طرحهاي عشــايري عنوان ميكند و ادامه ميدهد« :در
زمان كوچ بهاره عشاير اين خدمات بهصورت ويژه و در
قالب طرح «پشــتيباني كوچندگان» ارائه ميشود كه
اقدامي براي حفظ ســامت عشاير در زمان كوچ است.
در اين طرح براي جبران خســارتهاي خشكســالي،
نهادههاي دامي عشــاير تأمين و خدمات ديگري مانند
واكسيناسيون دامها به عشــاير ارائه ميشود ».برادري
معرفي عشــاير به ادارههاي مختلف براي تســريع امور
عشــاير و معرفي به بيمه صندوق اجتماعي روستاييان
را از ديگر تســهيالت ارائه شده به عشاير شهرستان ري
ذكر ميكند و ميگويد« :سهم عشاير شهرستان ري از
محل درآمدهاي ارزش افزوده مانند روســتاهاي بدون
دهياري است و طرحهاي عمراني و خدماتي ويژه عشاير
با همكاري ســازمان امور عشــايري و فرمانداري ويژه
شهرستان ري انجام ميشود».
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پروژه نصب شبكه فاضالب
در محله حسيني فردوس سالهاست به حال خود رها شده

مشـترك مورد نظر
همچنان منتظر است
مريم قاسمي

ســالها قبل وقتي ماجراي حفاري و لولهگذاري نصب انشعاب فاضالب شهري در تهران آغاز
شــد خيليها تصور ميكردند كه اين پروژه سرعت و شــتاب خوبي خواهد داشت و ظرف چند

مهدی فنونیزاده
بازيكن قديمي فوتبال سالهاست
براي نجات معتادان تالش ميكند

سال همه شــهروندان از اين نوع خدمات شهري بهرهمند ميشــوند ،اما اين امر محقق نشد و
اكنون شهروندان ساكن در برخي محلهها از جمله منطقه 18همچنان منتظر وصل شدن به شبكه

وفاي به عهد

فاضالب شهري هستند .درگزارش پيش رو به سراغ اهالي محله حسيني فردوس در ناحيه يك
شهرداري منطقه 18رفتيم تا صحبت آنها را در اينباره بشنويم كه ميگويند  20سال است منتظر
اين اتفاق در محل زندگيشان هستند.

خيابان شــهيدان اســماعيلي ،يكي از خيابانهاي
زيباي محله حسيني فردوس است كه با درختان زيباي
چنارش در دوسوي خيابان چشمنوازي ميكند .خنكاي
نســيم صبحگاهي در اين فصل از سال شعف خاصي در
رهگذران پديد آورده است.
هر چند كه چند سالي است اين خيابان در محدوده
شــمالي ،حضور پررنگ تعميرگاههاي خودرو را به خود
ديده ،اما اين امر چندان از زيبايي آن نكاسته است .آنچه
سالهاســت اهالي اين خيابان زيبا را آزردهخاطر كرده ،آنجا كه نگراني مضاعف ميشود
«اهالــي خيابــان شــهيد بيگلــو
ورود فاضالب به نهرهاي دوسوي خيابان است.
مشكلشان را با شــهرداري ناحيه يك
«اكبر سليمي» ساكن محله حسيني فردوس
و امــام جماعت محلهشــان در ميان
ميگويد« :اهالي از بوي بد فاضالب و ورود آن سرازير شدن
گذاشتهاند تا برايشــانكاري كنند».
به نهرهاي آب خيابان محل سكونت و
كارشان فاضالب و
«نويد پوربختيان» از اهالي حســيني
گلهمند هســتند .اين نهرها بــه محل زندگي
جانوران موذي از جمله موش تبديل شده است .آبهاي جاري
فردوس با بيان ايــن مطلب ميگويد:
» سليمي ادامه ميدهد« :فاضالب وارد شده به به داخل نهرها و «امــام جماعت محله مــا خيلي فعال
و پيگير اســت و اميدواريم كه مشكل
نهرها ،آب آلوده و كثيف محلههاي باالدســت
اســت كه از اينجا وارد كانال حيدري ميشود كانالهاي محلي انشــعاب فاضالب اين بخــش از محله
كه هم رنگ كدر و سياه دارد و هم بوي تعفن ».از عمدهترين
برطرف شــود ».حجتاالســام «سيد
صادق نــوري» دبير شــوراياري و امام
مشكالت
جماعت محله حسيني فردوس درباره
پيگير مشكل هستيم ،ولي نتيجه بينتيجه
طبيعي است نخســتين اقدامي كه در هر محيطزيستي
مشــكالت اهالي ميگويد« :مدتي قبل
اهالي به من مراجعــه كردند و از بوي
مــوردي برای رفع مشــکالت شــهري انجام محله به شمار
تعفــن فاضالب نهرهاي آب شــكايت
ميشود ،مراجعه به شــهرداري است« .زينب ميرود.
داشــتند .راســتش گاليهمنديشان
منــوري» از بانوان هممحلهاي بــا بيان اينكه
بهجاســت .زندگي در يك محيط سالم
شهردار ناحيه يك منطقه 18در جريان مشكل
نهرهاي اين محدوده اســت ،ميگويد« :در نخســتين و بهداشتي حق طبيعي هر فردي است و ضروري است
فرصت مسئله را با «جواد بهشتي» شهردار ناحيه در ميان تا مسئوالن شركت فاضالب منطقه هرچه زودتر به اين
گذاشتيم .مكاتباتي هم با آب و فاضالب منطقه 6انجام موضوع رسيدگي كنند ».حجتاالسالم نوري ميگويد:
داد ،اما هنوز نتيجهاي حاصل نشــده و همچنان اهالي «موضــوع را با شــهردار ناحيه يك در ميان گذاشــتم
و آنهــا اعالم كردند كه در حــال انجام مكاتباتي با اداره
منتظر رسيدن انشعاب فاضالب به محلهشان هستند».
خيابانهاي محله حسيني فردوس از جمله اسماعيلي ،آب و فاضالب مربوطه هســتند ».وي با تقدير از اهتمام
شهيد بيگلو ،امام زمان(عج) ،چهارده معصوم(ع) و ...تقريباً شهرداري ناحيه يك در شستوشوي چندباره اين نهرها
وضعيت مشابهي دارند و سرازير شدن فاضالب و آبهاي در طول ماه ميگويد« :عوامل شهرداري ناحيه يك ماهي

آرپيجي

جاري به داخــل نهرها و كانالهاي محلي از عمدهترين
مشــكالت محيطزيستي آن به شــمار ميرود .منوري
ميگويد« :در شرايط فعلي ،عالوه بر اينكه ورود فاضالب
به نهرها بهداشت عمومي و محيط را به مخاطره انداخته
و بعضا هم اين آب آلوده پاي درختان ميرود ،اما بيشتر
نگران كودكان هستيم كه ناخواسته و به دليل ناآگاهي به
اين آبهاي آلوده دست ميزنند».

سحر جعفریان

فوتباليســتهاي قديمــي بــه خوبي

«مهدي فنونيزاده» را ميشناسند؛ سومين

فوتباليست برتر آســيا در سال 1993كه به
خاطــر گل زدن از راه دور به «آر .پي .جي»

چند بار نهرهاي اين خيابان را شستوشــو ميدهند تا
قدري از بوي تعفن ناشــي از راكــد ماندن فاضالب كم
شود».

معروف شــد .اين بازيكن اســتقاللي

كه افتخــارات زيــادي در كارنامه
ورزشياش دارد ،چندسالي است
مدال خوش رنگ خدمت به گردن

تابستان گرم نزديك است و...
«سعيد كريمي» از ساكنان و كاسب  40ساله خيابان
امام زمان(عج) كه اهالي او را آقا ســعيد ميشناســند،
ميگويد« :نزديك به  2ماه اســت كه از بوي بد فاضالب
نهرهــاي خيابان عذاب ميكشــيم .وقتــي از كنار نهر
عبور ميكنيم وضع بدتر اســت ».كريمي ادامه ميدهد:
«شهرداري ،شــوراياري ،شركت
آب و فاضــاب و هــر نهادي كه
دستاندركار است بايد پيگير اين
موضوع باشد تا مشكل اهالي حل
شود .تابســتان نزديك است و با
گرم شدن هوا بوي تعفن و جمع
شدن حشــره در نهرها شرايط را
بدتر ميكند .اميدواريم باالخره به
نتيجه برسيم».

آويخته و مشغول خدمترساني

به اشخاصي است كه قصد

لغزش و نجات
آرپيجي زن فوتبال ايــران هيچوقت فكرش را
نميكرد كه روزي به سمت اعتياد برود ،اما از آنجا كه
ديگر مسئوالن فوتبال سراغي از او نگرفتند ،مقدمات
لغزش او فراهم شد .فنونيزاده ميگويد« :هيچ وقت
دوست نداشتم از ورزش جدا شوم ،اما ديگر وقت آن
رســيده بود كه بازي را كنار بگذارم .سال 1377بود
كه ديگر در

پيش كه در كانون ترك

اعتياد «نــداي ايمان
رهيافتگان» منطقه19

بســتري شــد ،عهد
كرد پــس از بهبودي

خدمتگزار كساني باشد

كه مثل خودش دوست دارند

غــول اعتياد را شكســت بدهند .حاال

شهردار ناحيه يك منطقه:18

«محمدجــواد بهشــتي» شــهردار ناحيه يك
منطقه 18با بيان اينكه در نخستين فرصت موضوع
را با اداره آب و فاضالب منطقه  3در ميان گذاشتيم،
ميگويــد« :اداره آبفــاي منطقه 6اعــام كرد اين
موضوع در دست پيگيري است و بهزودي بخشهاي
نيمهتمــام پــروژه فاضالب تكميل خواهد شــد».
بهشتي تعيين تكليف انشــعاب فاضالب خانگي را
در محلهها بهويژه در بافت فرسوده ضروري ميداند
و ميگويد« :شــهروندان ســاكن در محدوده بافت
فرسوده قبل از نوســازي و بازسازي خانههايشان

گلزني از راه دور
«13ساله بودم كه «اردشير الرودي» براي انتخاب
بازيكن به ورزشــگاه مرغوبكارآمد .او مربي تيمهايي
مثل ساسان و راهآهن بود .بازي بچهها را ديد و من
را به تيم راهآهن معرفي كرد .از همانجا موفقيتهايم
شروع شــد و در تيم نوجوانان ،جوانان و بزرگساالن
راهآهن بازي كردم .بعد هم به تيم ملي دعوت شدم
و از ســال 1365تا  1372در تيــم ملي ايران بازي
كردم».
فنونيزاده در پســتهافبك مدافع در تيمهاي
اســتقالل جنوب تهران ،راهآهن ،نيــروي زميني،
دارايي ،بانك تجارت ،استقالل ،پاس و ...توپ ميزد
و سال 1993بهعنوان سومين فوتباليست برتر آسيا
پس از «كازويوشي ميورا» از ژاپن و «فهد البيشي»
از عربستان انتخاب شد .او 2گل از فاصله بسيار دور
به دروازه تيم ملي عربســتان در بازيهاي مقدماتي
جام جهاني 1994زد كه باعث شــگفتي همه شد.
وي همــراه با تيم ملــي ايران ،قهرمــان بازيهاي
آســيايي 1990پكن و همراه تيم اســتقالل تهران،
قهرمان جام باشگاههاي آسيا در سال 1991شد.

زمين فوتبال بازي نكردم .در كل آدمهاي مشهور قشر
بسيار آسيبپذيرياند ،آن هم فقط به خاطر موقعيت
اجتماعي كه دارند .به خاطر سنم نميتوانستم فوتبال
بازي كنم .يا بايد مربي ميشدم يا سراغ كار ديگري
ميرفتم .مسئوالن ســراغم نيامدند و من افسرده و
بيحوصله شدم .روحيه و اعتماد ب ه نفسم پايين آمده
بود و همان موقع به توليدي يكي از دوســتانم رفتم
تا شــريك او در توليد و خريد و فروش لباس شوم.
ناخواسته و ندانسته با او شروع به مصرف موادمخدر
كردم و زماني به خودم آمدم كه معتاد شــده بودم».
فنونيزاده ميگويد« :معتاد جماعت هميشــه فكر
ميكند كســي از اعتيادشان خبر ندارد ،ولي آخرين
كسي كه ميفهمد او معتاد است ،خودش است».
او از نگاه اعضاي خانوادهاش فهميد كه اعتيادش
خيلي بيشتر شــده اســت .ميگويد« :آنها با زبان
بيزباني ميگفتند كه ديگر به من افتخار نميكنند.
غرورم شكســت .دختر كوچكم بزرگ شــده بود و
من بزرگ شــدن او را نديدم .همسرم با سختي زياد
زحمت بزرگ كردن بچههايم را كشيده بود و بايد از
خجالت او درمي آمدم ،بنابراين تصميم گرفتم اعتياد
10سالهام را ترك كنم».
18آذر ســال 1388براي فنونيزاده روز نجات و
شانس بود .او با كمك دوستش «محمد جهانشاهي»
به كانون ترك اعتيادي رفت كه از ســوي شهرداري
منطقه 19راهاندازي شده بود .بعد از پاكي هم مدتي
براي شــركت در كالسها به اينجا آمد ،اما ماندگار
شد .او در اين مركز با اشخاصي كه بستري ميشوند
صحبت و آنها را راهنمايي ميكند تا انگيزه بيشتري
براي ترك اعتياد پيدا كنند .اگر هركدام از آنها نياز به
پرستاري داشته باشند فنونيزاده همراه آنها ميشود
و حتي از استحمام و شستن  لباس آنها ابايي ندارد.

پيدا كنند .او 12ســال

اين مدت خيليها با كمك او اعتيادشان

دسترسي به شبكه فاضالب حق اوليه شهروندان است
بايد از انشعاب فاضالب شهري بهرهمند شوند ،چرا
كه اگــر اين اتفاق ديرتر صــورت گيرد هزينههاي
ســنگين آن را بايد اهالي متقبل شــوند كه دور از
انصاف است».
وي تأكيد ميكند« :شهروندان ساكن در محله
حســيني فردوس سالها قبل هزينه نصب انشعاب
را پرداخت كردهاند ،اما تاكنون لولهگذاري انشعاب
فاضــاب به نزديكي خانههايشــان هم نرســيده
است ».وي ميگويد« :پس از نامهنگاري و پيگيري
اعضاي شــوراياري محله ،حمايت شوراي اسالمي

پرسپوليس تهران حضور داشت.

دارند از دام اعتياد رهايي

سالهاست كه به عهد خود وفا كرده و در

شهر تهران و شهرداري تهران ،باالخره درسالهاي
اخيرمسئوالن شركت فاضالب عمليات لولهگذاري
فاضالب در قســمتهايي از محدوده از جمله بلوار
معلم را اجرا كردند كه اميدواريم با سرعت و شتاب
بيشتري باقيمانده كار را نيز به پايان برسانند ».وي
درباره آثار مثبت اجراي انشــعاب فاضالب شهري
ميگويد« :رفع آلودگيهاي زيســتمحيطي و بوي
نامطبوع در فضاي محله ،كاهش چشمگير جانوران
موذي از جمله موش و ...بخشي از آثار مثبت اجراي
عمليات فاضالب شهري است .بنابراين بهرهمندي

20آبان ســال 1344به دنيا آمده،
اما ميگويــد تولد واقعــياش 18آذر
سال 1388اســت؛ روزي كه توانست از
دام اعتيــاد رهايي پيدا كند و به زندگي
شــيرين و بيدغدغه امــروزش برگردد.
متأهل اســت و يك پسر و 2دختر دارد.
با اينكه 12ســال پيــش در كانون ترك
اعتياد «نداي ايمان رهيافتگان» بســتري
شده و ديگر نيازي به مراجعه به اين مركز
ندارد ،اما براي وفاي به عهدش تقريباً هر
روز براي خدمت به بيماران بستري در اين
مركز به منطقه 19ميآيــد .با محلههاي
اين منطقه و مردمانش نيز غريبه نيست،
چون ميگويد« :پدر و مادرم  اطراف ميدان
پارس محله نازيآباد زندگي ميكردند .من
هم انجا به دنيا آمدم .همه ميدانند كه بافت
محلــه ،موقعيت و نوع زندگي مردم مناطق
 16و  19مثل هم است و فرق زيادي با هم
ندارد .اصــ ً
ا آن موقع اين مرزبنديها وجود
نداشــت و نميتوان مردم را به خاطر زندگي
در اين سوي خيابان از مردم ساكن در سوي
ديگر جدا كرد و گفت شــما اهل اين منطقه
هستيد يا نه«».مهدي فنونيزاده» به روزهايي
اشــاره ميكند كه فوتبال را شروع كرد« :بچه
كه بوديم براي بازي به زمين خاكي مرغوبكار
ميرفتيم .آن موقع آنجا به اســتاديوم چهارم
آبان معروف بود و خيليها از اين زمين خاكي
به موفقيت رسيدند .نمونهاش حميد استيلي،
محمد خاكپور و رضــا رضاييمنش بودند كه
با همديگر همبازي بوديــم».وي در خانوادهاي
فوتبالــي به دنيا آمده اســت .پــدرش مرحوم
حــاج «محمد فنونــيزاده»
از عالقهمنــدان قديمي
و بااحســاس فوتبــال
بود و 4بــرادر ديگرش
نيز فوتباليســت بودند.
مرتضي ،برادر بزرگترش
اســت كه در تيــم ملي
همبــازي او بود .وقتي كه
مهدي بين ســالهاي
 1369تــا  1371در
تيم اســتقالل بازي
ميكرد ،مرتضي در
تيــم رقيب يعني
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زودهنگام از اين امكانات شــهري خواســته بهحق
شهروندان اســت و در اين زمينه بايد بيشتر تالش
كرد».
شــهردار ناحيه يك ادامه ميدهد« :البته هنوز
اقدامي در اين رابطه از ســوي شــركت فاضالب و
آبفا صــورت نگرفته ،براي همين بــراي رفاه حال
توشــوي
اهالــي  وقت و انرژي بيشــتري در شس 
نهرهاي خيابان محله حسيني فردوس ميگذاريم
تــا شــهروندان تا زمان شــروع كار شــركتهاي
خدماترسان فاضالب كمتر دچار دردسر شوند».

را ترك كردهاند.

ضرورت اشتغالزايي بهبوديافتهها
فنونيزاده از اينكه بگويد معتاد بوده ،هراسي ندارد.
او ميخواهد با ايــن كارش ديگران را به ترك اعتياد
تشويق كند .تمرينات ورزشــياش را از سر گرفته و
با كارهاي پيمانكاري در حوزه عمران توانســته براي
چندنفر اشتغالزايي كند .ميگويد« :افرادي كه اعتياد
خود را ترك ميكنند ،بيش از هرچيزي به كار احتياج
دارند ،چون امكان لغزش دوباره آنها به خاطر بيكاري
خيلي زياد اســت .من هم براي اينكه دوباره به سمت
اعتياد نروم ،از 8صبح تا يك بامداد خودم را ســرگرم
ميكنم تا 5دقيقه وقت بيكاري هم نداشــته باشم كه
خدايي ناكرده به اعتياد فكر كنــم ».وي در ادامه از
خانواده بيماران ميخواهد به آنها ســركوفت نزنند.
افرادي كه ســامتي خود را دوباره به دســت

آوردهاند نياز به محبت دارند ،البته به شرطي كه اين
محبت و رسيدگي هم خيلي زياد نباشد.
فنونيزاده از خدمت صادقانه مســئوالن در اين
مركز ترك اعتياد براي ما صحبت ميكند و ميگويد:
«مسئوالن اين كانون صادقانه كار ميكنند و منفعت
مالي ندارند .مسئوالن شهرداري منطقه هم هميشه با
كمكهاي معنوي راه را براي نجات افراد زيادي در اينجا
فراهم كردهاند كه به نوبه خود از آنها قدرداني ميكنم.
در اين كانون افراد زيادي با معرفي اداره آســيبهاي
اجتماعي شهرداري منطقه رايگان بستري و عدهاي هم
مشغول كار شدهاند .در اينجا افرادي وجود دارند كه در
اين دنيا كسي را ندارند و همين جا مانده و براي زكات
سالمت خود به ديگران خدمت ميكنند».
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دفتر خاطرات منطقه 18را
با کمک اهالی بومی و قدیمی منطقه ورق زدیم

خاندان تبعیدی زندیه

در قلعه یافتآباد
مریم قاسمی

قطعه هجدهم پایتخت را به نام «یافتآباد» میشناسند؛ دورانی که قلعه یافتآباد با برج و باروهای
بلند سکونتگاه اقوام مختلفی چون زندیه ،کلهرها ،ظهرهوندها و ...شده بود و پس از گذشت چند دهه
ن تردید رونق و
با شــکلگیری محلههای کوچک و بزرگ در اطراف آن به منطقه  18تبدیل شــد .بدو 
آبادانی این منطقه با دوران شــکلگیری قلعه یافتآباد و سکونت اقوام مختلف در آن ارتباط مستقیم
داشته است.

اکنــون پــس از ســالها از زمــان
شــکلگیری منطقه 18چهــره و نمای
محلههــای آن تغییــر کرده اســت و در
چنیــن وضعیتی ثبــت و ضبط تاریخچه
شــفاهی محلهها میتواند سودمند باشد؛
از جملــه اینکه نســل جدید بــا آگاهی
و مــرور رویدادهایی که اتفــاق افتاده و
درک تغییرات محله نســبت به گذشــته
و پیشــرفتهایی که به دست آمده حس
تعلق بیشتری نســبت به محل زندگی و
زادگاهــش پیدا خواهد کــرد .از آنجا که
منطقه  18از نظر ســکونت اقوام مختلف
منحصربهفرد اســت تــاش کردیم تا به
کمک شــهروندان بومی و قدیمی بخشی
از تاریخ شفاهی اینجا را گردآوری کنیم.
یک قوم زیر ذرهبین
ســکونت اقوام زندیه در قلعه یافتآباد
مربــوط به دوران حکومت قاجار اســت.
دراســناد تاریخی از جمله کتاب «اخالق
ناصری» آمده که پس از فتح شــیراز به
دســت آقامحمدخان قاجار ،بســتگان و
نزدیکان خانــدان زندیه مورد خشــم و
غضب فــراوان او قرار گرفتند و به همین
دلیل به نقاط مختلف کشور تبعید شدند.
یکــی از نقاطی که اقوام تبعیدی شــیراز
در آنجا ســاکن شــدند قلعــه یافتآباد
بود .محــدودهای که به دلیــل موقعیت
جغرافیایــی ،حصارکشــی اطــراف آن و
وجود بــرج و باروهــای نگهبانی متعدد
مانــع از اقدامات جبرانــی و انتقام اقوام
تبعیدی از جمله زندیه در مقابل خاندان
قاجار میشــد ،ضمن اینکه همه کارها و
رفتارهای آنها زیر نظر گرفته میشد.
«محمــد زندیــه» از جوانــان محله
یافتآباد اســت که تحصیالت دانشگاهی
خود را در رشــته جغرافیای انســانی به
پایان رســانده و از آنجایــی که به تاریخ
زادگاهش عالقهمنــد بوده ،در این زمینه
تحقیق کرده است .او برای کسب آگاهی
از تاریــخ منطقه 18از کتابهای تاریخی
متعدد از جمله کتــاب «اخالق ناصری»
بهرهبرده است.
زندیه بــا توجه بــه یافتههایی که از
خوانــدن کتابهــای تاریخی به دســت
آورده ،میگوید« :میرزا آقاســی معروف

به «شــازده» وزیر معروف محمد شــاه
قاجار ،به دلیل نفوذ و قدرتی که در دربار
شاه داشت توانســت مال و اموال زیادی
را تصاحــب کنــد که زمینهــا و اراضی
محدوده قلعه یافتآباد از این دست اموال
بود .او سالها قبل از ماجرای تبعید اقوام
زندیه از شــیراز به تهــران در این اراضی
فرمانروایی میکرد».
داستان «یافتم آب را» و نامگذاری
یافتآباد
جــوان محقق محلــه یافتآباد عنوان
میکند که علــت نامگذاری این محل در
نوع خود جالب اســت .میرزا آقاســی به
کشــاورزی عالقه داشت و تالش میکرد
زمینهای محــدوده تحت اختیار خود را
به اراضی زراعی تبدیــل کند ،اما چالش
اساســی پیش روی او کمبــود آب برای
سیراب کردن زمینهای کشاورزی بود.
طبق اســناد موجود ،میرزا آقاسی در
نقاط مختلف منطقه 18از جمله قاسمآباد
خشــکه ،فخرآباد و ...اقــدام به حفر چاه
عمیق کرد تا به آب برســد ،اما این کارها
هیچ نتیجهای نداشــت .بــه گفته زندیه،
باالخره در زمینهــای اطراف قلعه یعنی
محــل کنونی میدان الغدیــر با حفر چاه
عمیــق به قنات پر آبی رســیدند که این
رویداد نقش زیادی در شــکلگیری بافت
کشاورزی و زراعی و همچنین نامگذاری
محل داشت.
این جوان محقق تأکید میکند که در
کتاب اخالق ناصری آمده است که وقتی
مقنی در نقــاط مختلف منطقه  18اقدام
بــه حفر چاه میکند و هــر بار نتیجهای
نمیگیرند خطاب به شازده میگویند"بس
اســت دیگر این کار فایدهای ندارد» ،اما
میرزا آقاســی در جوابش میگوید که اگر
ایــن کار (حفر چاه) بــرای من آب ندارد
بــرای تو که نان دارد .پس کارت را انجام
بــده و پولش را بگیــر .چاهکن به کارش
ادامــه داد تا اینکه پس از چند ســاعت
باالخره در اطراف قلعــه و میدان الغدیر
کنونی و در محل ســابق کالنتری 151
یافتآباد به چاه آب رسیدند.
زندیــه در اینباره از مطالب و اســناد
مکتــوب در کتابهــای تاریخی کمک

میگیرد و اضافــه میکند« :وقتی مقنی
از چاهــی کــه کنده بود بیــرون میآید
رو به میرزا آقاســی با صــدای بلند فریاد
میزند«یافتم یافتم آب را» ،شازده خیلی
خوشــحال میشود و همان موقع اینجا را
«یافتآباد» مینامد».
طوایف ساکن در یافتآباد
اقوام زندیه ،کلهر و ظهرهوند  3طایفه
قدیمــی قلعه یافتآباد بودنــد که باعث
رونق کشاورزی و دامداری این قسمت از
شهر شدند.
محمــد زندیــه میگویــد« :پــس
از شکســت ســنگین زندیــه توســط
آقامحمدخان قاجار در شیراز ،بستگان و
نزدیکان خاندان زندیه به نقاط مختلفی
چون قم ،ســاوه و یافتآباد تبعید شدند
تا به این وسیله مانع اتحاد و یکپارچگی
آنها شوند و دیگر خطری سلطنت قاجار
را تهدید نکند».
وی بــه اســناد تاریخی دربــاره قلعه
یافتآباد اشاره میکند و میگوید« :قلعه

یافتآباد ،یک در بزرگ ورودی و خروجی
و  2برج دیدهبانی و نگهبانی داشت و آمد
و رفتها کام ً
ال زیر نظر گرفته میشد».
قلعــه یافتآبــاد به  3بخش تقســیم
میشــد؛ قلعه باال ،قلعه پایین و گاومیش
خانه و به اصطــاح مردم بومی یافتآباد
«گومیش خونه» که اقــوام زندیه ،کلهر
و ظهرهوند ســالهای ســال در کنار هم
زندگــی کردنــد ،البته در متــون کتب
تاریخــی از نــزاع و درگیری میــان آنها
صحبت شــده که تعدادی کشته هم داده
است.
به جــز زندیه کــه اصالت شــیرازی
داشتند ،کلهرها و ظهرهوندها از اقوام کرد
زبان بودند که طبق گفته قدیمیها جزو
ایل «چارلنگ» از عشایر کردستان بودند

که با غضب از خانه و کاشانه خود رانده و
به قلعه یافتآباد پناهنده شدند تا دوران
تبعید خود را در اینجا بگذرانند.
مرتضیخان
خان با سواد و مردمدار
آخرین خان یافتآباد که به مردمداری
شــهرت داشــت و به واســطه حضور او
وضعیت قلعــه یافتآباد و ســاکنان آن
بهبود پیدا کرد فردی به نام «مرتضیخان
یافتآبادی» بزرگ خاندان زندیه بوده که
سال  1319فوت کرده و قبر قدیمی و رو
به تخریب آن هنوز در قبرستان یافتآباد

(گلزار شهدای یافتآباد) وجود دارد.
«امیــر زندیه» یکــی دیگــر از افراد
قدیمی محله یافتآباد در اینباره توضیح
میدهــد« :مرتضیخان فرد با ســواد و
تحصیلکــردهای بود و  3فرزند به نامهای
ابوالفتحخــان ،مصطفیخان و محمدخان
داشت« .ابوالفتحخان» نخستین فرمانده
پدافند هوایی ارتش جمهوری اســامی
ایــران ،مصطفیخان نخســتین خلبان
نظامی ایــران بود و محمدخــان نیز در
جوانی بــه دلیل بیماری ســرطان فوت
کرد».
وقتی دادگاه به نفع مرتضیخان
رأی داد
یکــی از کارهایی که باعث شــد نام
مرتضیخان یافتآبادی در بین شهروندان
قدیمی ماندگار شود ،گرفتن سند اعیانی
برای زمینهای این محدوده بود.
امیر زندیه در اینباره توضیح میدهد:
«شــاید جالب باشــد که بدانیــد قانون
اصالحات اراضی کشور در قلعه یافتآباد
بــه اجرا در نیامده و علتــش این بود که
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قبل از اجــرای این قانون تمام زمینها با
سند اعیانی در اختیار اقوام مختلف قلعه
یافتآباد قرار گرفته بود».
وی از دادگاه حقوقــی مرتضیخــان
یافتآبادی و «فرمانفرماییان» وزیر دولت
وقت صحبت میکند و میگوید« :دراین
دادگاه فردی به نام «مشــایخ طباطبایی
نقیــبزاده» وکیل مدافــع مرتضیخان،
توانست با ارائه سند و مدارک کافی رأی
دادگاه را بــه نفع موکل خــود تمام کند
و برای زمینهای یافتآباد ســند اعیانی
بگیرد».
وی در این باره بیشتر توضیح میدهد:
«همانطور که گفته شد مرتضیخان فرد
با سوادی بود و همیشه دنبال فرصتی بود
تا به زورگویی و ستم قاجار خاتمه دهد».
در کتاب اخالق ناصری آمده که وقتی
ناصرالدین شــاه برای تاجگــذاری قصد
میکند که از تبریز به تهران برود از قلعه
یافتآباد عبور میکنــد که در این زمان
شازده از او میخواهد که شب را در باغی
معروف به «باغ شازده» (محدوده کنونی
بیمارســتان شــهدای یافتآباد ،شهرک
تهرانیه و )...بگذراند و شــاه با پیشنهاد او
موافقت میکند.
شــهروند قدیمی محلــه یافتآباد با
توجــه به گفتههایی که نســل به نســل
روایت شده ،میگوید« :شازده فردای آن
روز مرتضیخــان را میخواهــد تا درباره
خرید باغ مذکور با او صحبت کند .در این
فرصت به پیشنهاد مرتضیخان قولنامهای
تنظیم شــد و به امضای طرفین رســید،
بنابرایــن مدرکی را کــه مرتضیخان به
دنبالش بود از این طریق به دست آمد».
بــه گفته این شــهروند تــا آن زمان
مدرکی برای اثبــات مالکیت زمین قلعه
یافتآبــاد وجود نداشــت و مرتضیخان
نخستین فردی بود که با زیرکی توانست
نخســتین قولنامه مالکیــت زمین را از
شازده دریافت کند .بعد از این اتفاق سند
اعیانی تمــام زمینهــای یافتآباد برای
شهروندان صادر شد ،چراکه مرتضیخان
اصالت ســاکنان محله را طبق ســند به
اثبات رسانده بود .آن زمان دادگاه 19بند
را به نفع اقوام یافتآبادی صادر میکند.
ماجرای تاریخی «قنات خونی»
طبق اســناد مکتــوب تاریخی قنات
اصلی قلعه یافتآباد برای نخســتین بار
توســط میرزا آقاســی وزیر محمد شاه
قاجار ایجاد شــد .پس از گذشــت چند
ســال از زندگــی اقوام مختلــف زندیه،
کلهر و ظهرهونــد ،رفتوآمد درباریان و
صاحبمنصبان شــاه به این محل بیشتر
شــده بود .آب و هوای مطبوع و باغهای
سرســبز ،مهمترین دالیل توجه درباریان
به قلعه یافتآباد بود.
زندیه میگویــد« :حوالی دهه  40در
زمان نخســتوزیری «امینی» فرمانفرما
«آب قنــات» را به روی مــردم یافتآباد
بســت .ایــن کارفرمانفرما باعث شــد تا
اقوام مختلــف یافتآبــادی در نزدیکی
قنات جمع شــوند و درگیری شــدیدی
بین دوطرف اتفاق افتــاد .در این حادثه
یکی از اقــوام یافتآبادی به دلیل اصابت
گلوله جان ســپرد و ماجرا پایان مییابد
و به دلیل این واقعه «قنات یافتآباد» به
«قنات خونی» شهرت پیدا کرد.
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شــهرک صادقیه ،سکونتگاه
اصلی شاهسونها

شاهســونها یکی دیگر ازاقوام قدیمی و
پرجمعیت منطقه 18هستند .زمان دقیقی از
مهاجرت اقوام شاهسون از ساوه و دیگر نقاط
کشور به نعمتآباد(صادقیه) وجود ندارد ،اما
طبق گفته شهروندان قدیمی پیشینه تاریخی
این محله به ابتدای دهه  30بر میگردد .طبق
اســناد مکتوب در کتــاب تاریخی «فاروق
سومر» مهاجرت اقوام شاهسون که بهصورت
ییالق و قشــاق زندگی میکردند در دوران
شاه عباس صفوی صورت گرفته است .وقتی
که گروهی از قزلباشها علیه شاه عباس قیام
کردند طایفه شاهســون باشجاعت و دلیری
خود مانع از شکســت شاه عباس شدند .به
همین دلیل پس از شــجاعت و رشادت این
گروه از عشایر ،شاه عباس صفوی به آنها لقب
شاهسون داد.
«حسن نورمحمدی» از شهروندن قدیمی
محله صادقیه با اشاره به بخشی از تاریخ محله
میگوید« :چیزی که اکنون وجود دارد مطالب
و گفتههایی است که از پدران خود شنیدهایم
و به فرزندان خود منتقل میکنیم .پس از دهه
 30اقوام شاهسون در محله صادقیه اقدام به
خانهسازی و این محل را بهعنوان سکونتگاه
دائمی خود انتخاب کردند .کار اصلی ساکنان
اولیه محله صادقیه دامداری بود و پس از چند
سال تالش ،این محله درامر تولیدات دامی و
پروتئینی به خودکفایی رسید .پس از پیروزی
شکوهمند انقالب اسالمی ایل شاهسون نام
قبیله خود را به ایلسون تغییر داد تا وحدت و
یکپارچگی بین آنها بیشتر شود.
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آشنایی با هنرمند جوانی که سالهاست
بهصورت گمنام به نیازمندان خدمت میکند

اگر کســی در زندگیاش چنین موهبتی نصیبش
شــد نبایــد آن را از دســت بدهــد .او از اتفاقات
تأثیرگذاری که در این مدت شاهد آن بوده صحبت
میکند و میگوید« :این لقمهها و بستههای غذایی
خیران با دلهای پاک و مملو از ارادت به ائمه
کــه ّ
اطهار(ع) تهیه میکنند تا به دســت افراد محروم
جامعه برســد برکات معنوی فراوانــی دارد .مث ً
ال
شنیدن بازگشت کارتنخوابها یا زنان آسیبدیده
به دامن پرمحبت خانوادهشــان موضوعی است که
دل هر کسی را شــاد میکند ».جواد در طول این
ســالها نمایشــگاههای عکس متعددی با موضوع
آســیبهای اجتماعــی برگزار کرده کــه عواید و
درآمد حاصــل از آن را صرف امور
خیر کرده اســت .علمینیا عقیده
دارد کــه گاهی برای انجام کارهای
نیکوکارانه وسیلهایم ،اما خودمان از
آن غافلیم.

کمک به محرومان

ارزشمندترین هنر زندگی
رضا نیکنام

وقتی برای تهیه گزارش بــه محله خزانه بخارایی
رفته بودم بهطور اتفاقی در جایی که به محله اسدآباد
شهرت دارد با جوانی آشنا شدم که در حال توزیع غذا
بین کارتنخوابها و مردان و زنان آســیبدیده بود.
او پیادهراه افتاده بود و به هر گوشــهای از محله سر
میزد؛ از زیر پل ســوارهرو تا انتهای بوستانها و نقاط
کوری که شاید هر کسی جرأت نداشته باشد به آنجا پا
بگذارد .این جوان بستههای غذایی را از داخل کارتن در
میآورد و با ادب و احترام تقدیم آنها میکرد.
کنــارش رفتم تا باب گفتوگو را باز کنم .اول حاضر به
صحبت نمیشد و میگفت« :منکاری انجام نمیدهم که
نیاز به گفتن داشته باشد .کسی که این غذاها را برای
این آدمها آماده کرده ،من نیستم ».چند دقیقهای که
گذشت به او یادآوری کردم که معرفی آدمهای خیر و
فعالیتهای نیکوکارانه نوعی «امر به معروف» است که
در دین اسالم بارها به آن سفارش شده است .چه بسا
افرادی با خواندن چنین مطالبی

آمادهسازی بستههای مواد غذایی برای توزیع بین نیازمندان

مســیر زندگیشان تغییر کند
و وارد کار خیر شــوند .پس از
این دیالــوگ خودمانی «جواد
علمینیا» جــوان هممحلهای
حاضر به مصاحبه شد تا بتوانیم
او و فعالیتهای خیرخواهانهاش
را بیشتر بشناســیم و بدانیم
که چگونه وارد این وادی شده
است.

400

جلد کتاب قرآن مجید توسط «گروه فرهنگی هنری
تصویر فصل» با مدیریت«جواد علمینیا» برای
توزیع در ایام ماه مبارک رمضان و شبهای قدر
بین شهروندان تهیه و کتابهای قرآن فرسوده نیز
برای صحافی و مرمت جمعآوری شده است.
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گوشی تبلت برای استفاده
دانشآموزان نیازمند
تهیه شده و به همت گروه
خیّران محله خزانه بخارایی
در اختیارشان قرار گرفته
است.

جــوان هممحلــهای نــگاه دقیقی بــه محله و
شــهرمان دارد و بیش از همه مشکالت اجتماعی
را میشناســد که یکی از دالیلش شغل و حرفهای
است که ســالها در آن مشغول اســت .او از 15
سالگی به عکاســی عالقهمند بوده و از آن سال تا
اکنون که  36ســال دارد بهعنوان عکاس حرفهای
حوزه آسیبهای اجتماعی در رسانهها فعال است.
جور دیگر باید دید
جواد آخرین بستههای غذایی را از داخل کارتن

در میآورد و بین افراد آسیبدیده و گرسنه تقسیم
میکند .انگار که وظیفهاش را به خوبی انجام داده
باشد نفسی چاق میکند و میگوید« :خدا را شکر
کــه مأموریت امروز را هم انجام دادم ».از جواد که
ایــن کار را هر روز در ســاعات باقیمانده به زمان
افطار انجام میدهد ســؤال میکنم که این محله
و آدمهــای آســیبدیده را چگونه پیــدا میکند.
لبخنــدی میزند و میگوید که بــرای پیدا کردن
نیازمندان الزم نیست کارخاصی انجام دهیم .کافی
است چشــمان خود را کمی باز کنیم و اطرافمان
را بهتــر ببینیم .به گفته جواد ،محله اســدآباد در
نزدیکی محله خزانه شهید بخارایی از جمله نقاطی
است که بعضی از آسیبهای اجتماعی در آن دیده
میشــود و برای همین تصمیم گرفته اســت که
اولویت خدمترســانی را به اینجا اختصاص دهد و
بعد به دیگر نقاط شهر سر بزند.
گاهی وسیله کار خیریم ،اما نمیدانیم
جواد علمینیا عقیده دارد که قدم گذاشــتن در
امور خیر لطف و عنایت پروردگار اســت ،بنابراین

وقتی همه خانواده در کار
خیرند
جواد بزرگ شــده محله خزانه
شهید بخارایی اســت و یک فرزند
به نام امیرعلــی دارد .خانه پدری
او در فلکه ســوم خزانه واقع شده
و او و خواهر و برادرش در شــرایط
عــادی هر وقت کــه فرصت کنند
دور هم جمع میشــوند و حاال که
جامعــه با وضعیت قرمــز کرونایی
روبهروست از راه دور پیگیر احوال
هــم هســتند و اگــر بخواهند در
انجامکاری مشــارکت کنند حتماً
فاصله اجتماعی و نکات بهداشــتی
را رعایت میکنند.
از جواد ســؤال میکنم آیا کسی
راهنما و مشــوق او در کار خیر بوده است یا خیر .در
جواب به خانوادهای که در آن بزرگ شده اشاره میکند
و میگویــد« :پدر و مادرم تأثیــر زیادی در زندگی و
عالقهمندیهایم داشــتند« .علی علمینیا» پدرم که
اکنون  75سال دارد و «معصومه فهیم» که  65ساله
است از قبل و بعد از انقالب در امور خیر و فعالیتهای
نیکوکارانه دســتی بر آتش داشتند و این روحیه را به
فرزندانشان هم منتقل کردند .یادم هست که والدینم
در دوران جنــگ ،کمکهای مردمــی را جمعآوری
میکردند و به جبهه میفرســتادند .خرید کفش عید
برای افــراد نیازمند جزء کارهایی بود که پدرم بعد از
انقالب هرســال انجام داده و میدهد .اعظم ،خواهرم،
پزشــک اســت و مانند دیگر اعضای خانواده هرماه
بخشــی از درآمدش را برای انجام کارهای نیکوکارانه
کنــار میگــذارد .مهدی ،بــرادر بزرگ تــرم چون
تهیهکننده و کارگردان اســت به دنبال کودکانکار و
بچههایی اســت که به بازیگری عالقهمندند ،اما وضع
مالی خوبی ندارند .او این بچهها را شناسایی میکند
و در فیلمهایی که میسازد نقشهایی را برای آنها در
نظر میگیرد تا استعدادشان شکوفا شود».
گروه هنری نیکوکار
جواد گرچه عکاس حرفهای و اســتاد دانشــگاه
علمی کاربردی اســت ،اما مهمتریــن دغدغهاش
کمک به کاهش انواع آسیبهای اجتماعی است .او
عکاس اجتماعی است .دردها را میشناسد و فقط
برای کســب جایزه و مقام در جشنوارههای داخلی
و خارجی عکس نمیگیرد .هدف اصلی او کمک به
افرادی است که دچار خســارت و آسیب شدهاند.
جواد میگوید که باارزشترین هنر انســان کمک
به محرومان اســت .علمینیا در ادامه از راهاندازی
«گــروه فرهنگی هنری تصویر فصل» متشــکل از
دوســتان هنرمندش صحبت میکنــد و میگوید:
«این گروه هنری که در امور نیکوکارانه مثل تهیه
غذای نذری و ســایر اقالم ضروری مشارکت دارند
 7نفر عضــو ثابت دارد که برخــی از آنها عبارتند
از «ریحانه شهبازی»« ،منصور رضازاده»« ،مهدی
جاویدپور» و ...که هرکدام وظیفه خود را در انجام
خیر به نحو احسن انجام میدهد».
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موقوفه در شهر ري
وجود دارد كه10مورد
آن در۲سال اخير به ثبت
رسيده است.

ثبت بزرگترین وقـف

بزرگترين موقوفه كشور در دوران
پس از پيروزي انقالب اسالمي،
پنجشنبه هفته گذشته با حضور
«مجتبي عبداللهي» مديركل
اوقاف و امور خيريه استان تهران،
هكتار مساحت بزرگترين
حجتاالسالم «سيدمحمد سيدي»
موقوفهاي است كه پس از
رئيس اداره اوقاف و امورخيريه
پيروزي انقالب اسالمي در
شهرستان ري« ،محسن معروفي»
كشور به ثبت رسيده است.
واقف ملك و جمعي از
خبرنگاران به ثبت رسيد.
در اين مراسم عبداللهي به
نقش وقف در تحقق عدالت
اجتماعي و گرهگشايي
هزار و۱۷۸ملك تعداد
از كار نيازمندان اشاره
رقبات (امالك و مستغالت
كرد و گفت« :بسياري از
موقوفات) شهر ري است.
سيدمحمد سيدي
هموطنان ما با مفهوم وقف
رئيس اداره اوقاف
آشنا نيستند ،در حالي
شهرستان ري
كه وقف سبب حفظ اموال
اشخاص ميشود و رضايت خداوند را
به دنبال دارد ».وي با اشاره به ارزش
قابل توجه ملك موقوفه محسن
معروفي گفت« :اين زمين زراعي كه
بزرگترين موقوفه كشور در دوران
انقالب اسالمي محسوب ميشود،
فوت مادرم خيلي احساس دلتنگي ميكردم .از سوي
در منطقه گيالوند شهرستان دماوند
ديگر دلم نميخواست در خانهاي كه هميشه به روي
قرار دارد و كارشناسان ارزش آن
نيازمندان باز بوده ،بســته شود .براي آرامش روح پدر
را15هزار ميليارد تومان برآورد
ومادرم تصميم گرفتم خمس و زكات سرمايه و درآمدم
كردهاند».
را به مؤسســات و خيريههاي مورد اعتمادم بسپارم تا
«محسن معروفي» تسهيل ازدواج
براي ايجاد شغل جوانان كمبضاعت و تأمين هزينههاي
جوانان كمبضاعت ،تأمين هزينه
زندگي خانوادههاي نيازمند استفاده كنند».
درمان بيماران صعبالعالج و فراهم
كردن امكان تحصيل دانشآموزان و
معامله با خدا
دانشجويان نيازمند را بهعنوان نيات
فرزنــد خلف مرحــوم معروفــي بــه بازرگاني و
وقف خود عنوان كرد .معروفي گفت:
فعاليتهاي اقتصادي مشغول است و سال1395براي
«بهزودي در اين موقوفه خانههايي
انجام قراردادي تجاري به سيســتان و بلوچستان سفر
براي اسكان زوجهاي جوان ساخته
كرده ،اما آنجا با ديدن فقر و مشكالت مردم كپرنشين
ميشود تا چند سال پس از ازدواج
اين منطقه تصميم ميگيرد براي بهترشدن شرايط آنها
بهصورت رايگان در اين خانهها
قدمي بردارد .او تعريف ميكند« :وقتي همراه خيران
سكونت داشته باشند ».او ساخت
به كپرهاي مردم ميرفتيم ،بــدون آنكه از نيت خير
بيمارستاني ويژه سالمندان نيازمند و
ما باخبر باشــند ،با محبت و مهماننــوازي خود ما را
شهركي براي ايتام و افراد بيبضاعت
شــرمنده ميكردند .فرزندان آنها دور سفرههاي خالي
را كه داراي پالكهاي مسكوني،
بزرگ ميشدند ،ولي گوسفند يا مرغي را كه با فروش
مدرسه ،منزل ،مسجد و درمانگاه
شير و تخم مرغشان روزگار ميگذراندند ،براي پذيرايي
باشد ،از اهداف آتي خود برشمرد.
از مهمانانشــان ذبح ميكردند .بســياري از كاسبان
معروفي سابقه آشنايي و دوستي خود
منطقه وقتي مطلع شــدند قصد خدمــت به اهالي را
با حجتاالسالم سيدي را دليل ثبت
داريم ،در توزيع ارزاق و سركشي به خانوادهها از هيچ
موقوفه در شهر ري ذكر كرد و گفت:
كمكي دريغ نميكردند».
«توليت اين موقوفه را خودم بر عهده
گرفتهام .نيات موقوفه محدوديت
ميراث خانوادگي
مكاني ندارند و نيازمندان نقاط
محسن معروفي خلق و خوي پدر را بيكم و كاست
مختلف كشور را شامل ميشود».
به ارث برده و مانند او نسبت به مردم كشورش احساس
به گفته حجتاالسالم سيدي اين
دين ميكند .همين حس باعث شــده ،ملك مزروعي
موقوفه پنجمين وقفي است كه از
ارزشــمند و بزرگ خود را براي رســيدگي به جوانان
مهرسال گذشته در شهرستان ري
نيازمند كشور وقف كند2 .فرزند دختر محسن معروفي
ثبت شده است .رئيس اداره اوقاف
از بلندنظري و بخششــي كه رسم و سنت خانوادگي
و امورخيريه شهرستان ري ميگويد:
آنهاست ،بينصيب نمانده و سعي ميكنند پا جاي پاي
«در نيمه دوم سال گذشته با وجود
پدر بگذارند .آنها كه دانشــجو هستند با وجود داشتن
شيوع كرونا 4وقف جديد شامل ۲
تــوان مالي هزينههاي جانبي خود را صرفهجويي و به
باب مغازه ،يك باب آپارتمان و يك
دانشــجويان نيازمند كمك ميكنند .معروفي داشتن
قطعه زمين در شهرستان ري به
خانواده و فرزنداني سالم و صالح را ثمره كارهاي خير
ثبت رسيد .مغازههاي وقف شده در
خود ميداند و ميگويد« :در طول زندگيام بارها لطف
بخش كهريزك و آپارتمان  ۱۰۵متري
خداوند را نسبت به خودم و خانوادهام احساس كردم.
و زمين يكهزار و  ۵۰۰متري در
خداوند در لحظات سخت و دشواريها هيچوقت من را
شهرري واقع شده است».
تنها نگذاشته است».

چهاردهه اخیر در شهر ری

گفت و گو با «محسن معروفی» که زمینی به ارزش  150هزار میلیارد
ریال را برای کارهای عامالمنفعه بخشید
رابعه تیموری

حدود 150هزار ميليارد ريال قيمت ملك را تخمين زدهاند .مســاحت آن هم قابل توجه است و اگر به
برجهاي سربه فلك كشيده تبديل شود ،ارزش اقتصادي نجومي پيدا ميكند ،ولي«محسن معروفي» براي
ملكش طرح و نقشههاي ديگري داردكه بهاي آن را افزايش نميدهد ،بلكه پسانداز ارزشمندي براي آخرت
او و وسيلهاي براي گرهگشايي از مشكل صدها نيازمند ميشود .معروفي اين ملك مرغوب و گرانبهايش
را براي تأمين نيازهاي جوانان وقف كرده و موقوفه او بهعنوان بزرگترين وقف كشــور در دوران انقالب
اسالمي ،به تازگي در اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان ري به ثبت رسيده است .درگزارش زير معروفي
گوشهاي از زندگي خود را روايت و دليل اين بخشش بزرگش را بازگو كرده است.

پدر خانــواده «معروفــي» برخالف نام
براي آرامش والدينم
خانوادگــياش فردي گمنام بــوده و حتي
مــادر خانــواده معروفــي هــم از اين
خانــوادهاش در زمان حياتــش از كارهاي
بلندنظريها و مهربانيها بيبهرهنبوده و براي
بزرگ او اطالع نداشتند« .محسن معروفي»
همسرش همراه همدلي بوده است .معروفي
ميگويد« :پدر مرحومم مرد زحمتكشي بود
تعريف ميكند« :مادرم ســواد نداشت ،ولي
كشيد.
كه از5سالگي كار ميكرد و زحمت مي
خوب قــرآن ميخواند و معلم قــرآن بود.
محسن معروفي
آسان
و
او بارفروش ميدان ميوه و ترهبار بود
سيده بودن مادرم باعث شده بود نزد ديگران
واقف
و بيزحمت درآمد به دست نميآورد ،ولي با
احترام خاصي داشــته باشــد و كساني كه
دســت و دلبازي بخشش ميكرد تا گره از كار ديگران
ميخواستند از نيازمندان دستگيري كنند او را واسطه
باز شــود .پدرم مورد احترام اطرافيــان و نزديكانش
قرار ميدادند تا كمكهايشان به دست نيازمند واقعي
بود و حرف و نظرش بهعنوان بزرگتر و ريشســپيد
و آبرودار برسد .كســاني هم كه براي درددل و گفتن
فاميل حرمت داشت ».در خانه مرد زحمتكش كاشاني
مشكالتشــان به دنبال گوش محرمي بودند ،ســراغ
هميشه به روي دوست و آشنا باز بوده است .معروفي
مادرم ميآمدند .ما هميشــه مادرم را دلواپس ديگران
تعريف ميكند« :ما اهل كاشــان هستيم ،ولي من در
و در حــال تهيــه جهيزيه ،سيســموني و ارزاق براي
تهران بزرگ شــدهام .از وقتي بــه خاطر دارم خانه ما
خانوادههاي نيازمند ميديديم ».آقامحسن پس از فوت
محل رفت و آمد فاميل و همسايه و دوست و آشناياني
مادر تصميم ميگيرد مســير پدر و مادر را ادامه دهد.
بوده كه براي رفع گرفتاريهايشــان به ســراغ پدر و
مادر سال1389از دنيا رفته است .او ميگويد« :بعد از
مــادرم ميآمدند و هيچوقت دســت خالي
برنميگشتند .پدرم عادت نداشت مشكالت
مــردم و كارهايي را كه براي آنها انجام داده
تعريف كند و حتي بسياري از كمكهايش
را بيسروصدا و مخفيانه انجام ميداد .ما بعد
از فوتش متوجه شــديم او زميني را كه در
كاشان داشت وقف كرده تا عايدات آن ميان
خويشــاوندان و فاميل تقسيم شود» .يكي
از مدارس منطقه15يادگار مرحوم معروفي
است كه35سال پيش در خيابان«منصور»
براي تحصيل دانشآموزان ساخته است.

نيات موقوفه ري
براي كل كشور
است
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صفحهآرایی :محمدرضا محمدیتاش /علی حسنی  /میالد رفاقتی
فائزه توکلی
حروفچینی و تصحیح :منیژه خسروآبادی /اعظم آجوربندیان /فهیمه شیرازی

نشانی :خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارک وی کوچه تورج پالک 14کد پستی 196665338 :صندوق پستی 19666-45956 :تلفن   23023100:دورنگار23023488:

هویت
پیشخوان
خبر ویژه

نسیبه سجادی

از برج هزارساله ری دیدن کنید

واکسیناسیونکرونا
معلوالن شهر ری

واکسیناسیون کرونای معلوالن تحت پوشش و
مقیم در مراکز بهزیســتی شهرستان ری انجام

شد.
مدیر بهزیســتی شهرستان ری با بیان این مطلب
گفــت« :برای قطع زنجیره انتقــال ویروس کرونا در
مراکز تحت پوشش بهزیســتی شهرستان ری ،افراد
معلول مقیم در مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان
«سرای احسان» و معلوالن مرکز «فرزندان من» هفته
گذشته واکسن کرونا دریافت کردند».
«محمــد رضاییاصل» تعداد مددجویان ســرای
احسان را چهارصد و  ۲۹نفر و تعداد مددجویان مرکز
فرزندان من را یکصــد و  ۲۲نفر اعالم کرد و افزود:
«واکسیناســیون کرونا برای صدو 14نفر از کارکنان
این مراکز نیز انجام شد».
به گفته رضایی اصل یکصد معلول ذهنی مقیم
مرکز «آوای رضــوان» و 28نفر از کارکنان این مرکز
هم در نوبت واکســینه شــدن کرونا قــرار دارند که
بهزودی واکسیناسیون آنها انجام میشود.

آموزش شهروندان در «شنبههای
بدون پسماند»

طرح «شنبههای بدون پسماند» در منطقه۱۷
اجرا میشــود .سرپرست اداره مدیریت پسماند
شــهرداری منطقه ۱۷در اینباره گفت« :برای اجرای
این طرح آموزشــگران بازیافــت در محلهها و مراکز
اداری ،تجاری و مســکونی حاضر شده و در خصوص
تفکیک پسماند از مبدأ به شهروندان آموزشهای الزم
را ارائــه میدهند« ».فرح صیفوری» اضافه کرد« :در
این طرح از شهروندان خواسته میشود پسماندهای
خشک خود را روزهای شنبه ساعت ۷تا  ۹در خارج از
خانه قرار دهند تا نیروهای خدمات شــهری اقدام به
جمعآوری آنها کنند».
وی افزود« :طرح شنبههای بدون پسماند با هدف
آموزشهای شــهروندی و مشــارکت افراد در حفظ
محیطزیست شهری اجرا میشود».
در این طرح نیروهای خدمات شهری با خودروهای
ملودیدار در محلههای مشخص شده حرکت و اقدام
به جمعآوری پسماندها از در خانهها میکنند.

رمپ دسترسی بزرگراه شهید
بروجردی در آستانه افتتاح

رمپ دسترســی بزرگــراه  76متری شــهید
بروجردی به بزرگراه آزادگان که مراحل پایانی
ساخت خود را سپری میکند بهزودی افتتاح میشود.
بــه گزارش خبرنگار همشــهری محله به نقل از
معــاون فنی و عمران شــهردار منطقه ،18این رمپ
دسترســی محلی به طول 680متــر و عرض 11متر
نقش مهمی در تســهیل عبور و مرور شــهروندان و
کاهش بار ترافیکی ایفا و دسترسی آسان شهروندان
را به بزرگراه آزادگان فراهم میکند.
«عباس فرشــادیان» در ادامه افــزود« :اقدامات
صــورت گرفته در رمپ دسترســی بزرگراه شــهید
بروجردی به بزرگراه آزادگان شــامل اجرای عملیات
خاکبرداری ،زیرســازی ،لولهگــذاری ،اجرای کانیو،
جدولها ،روکش آســفالت ،کاشــت فضای ســبز،
خطکشی محوری ،جانمایی عالئم ترافیکی و تأمین
روشــنایی و ...است که با نهایت دقت و سرعت انجام
شده است».

درباره حکمت و دلیل علم شدن «برج نقارهخانه» بر فراز کوه طبرک حرف و حدیثهای
ن تردیدی نیست و روزگاری شکوه و
مختلفی وجود دارد ،اما در جالل و جبروت گذشــته آ 
رونقی دیدنی داشته است .الاقل هزار سال از عمر این اثر ملی گذشته و ارزش تاریخی قابل
توجهی دارد ،ولی مورد بیمهری متولیان میراث فرهنگی شهرری قرار گرفته و حال خوشی
ندارد .برج نقارهخانه بسیاری از آیینهای باستانی ایرانیان مانند نقارهزنی و مراسم خاکسپاری
زرتشــتیان را به خود دیــده و حکایتهای فراوانی دارد .این برج چندان بلند نیســت و به
اســتوانه8ضلعی شباهت دارد که اضالع آن را دیوارچینهایی برابر و منظم تشکیل میدهد.
بین اضالع و ســتونهای برج به شــکل محراب ساخته شــده و سنگهای کوچک و بزرگ
صیقلی فضای محرابها را پر کرده است .داخل برج وسیع و بزرگ نیست و از دریچه کوتاهی
که در پایین برج قرار گرفته ،میتوان وارد داالن آن شد .سطح داخلی برج با خشت فرش شده
و زیر این خشتها از سیمان پوشیده شده است .در گذشته دیدهبانان برج نقارهخانه نخستین
کســانی بودند که از نزدیک شدن لشکریان دشــمن به ملک ری مطلع میشدند و این برج
به دلیل کاربرد دیدهبانی خود به «دیدهسپهســاالران» شهرت پیدا کرده بود .در این روزهای
شیوع کرونا اگر برای هواخوری به دنبال مکانی دنج و خلوت هستید ،بازدید از این برج کهن
را به شما پیشنهاد میکنیم که در فضای باز و به دور از شلوغی شهر تهران قرار گرفته است.

پاتوق

میعادگاه عاشقان
گاهی اوقات همه ما دنبال جای
دنجی هســتیم تا با خودمان خلوت
کنیم؛ جایی که از مشغلههایکاری
و زندگــی فارغ شــویم و کمی فکر
کنیم .بهطور معمول ،این شــرایط
زمانــی پیش میآید کــه دلمان از
زمین و زمان گرفته و دوست داریم
با کســی درددل کنیم .کسی که به
حرفهایمــان گوش کنــد و آرام
بگیریم .بیشتر ســاکنان منطقه17
در چنین شرایطی به بوستان ابوذر
میروند که نگینهای درخشانی در دل خود جای داده است .جایی که مزار 5جوان عاشق در
آن قرار دارد؛ جوانهایی که جان شــیرین خود را سالها قبل به خاطر ما ،دین و کشور فدا
کرده و حتی اسم و نشان آنها معلوم نیست .خیلیها دلشان اینجاگیر کرده و هر روز حتی
برای چنددقیقه هم شده به مزار شهدای گمنام بوستان ابوذر میروند .پیکر پاک این شهیدان
6ســال پیش در محوطه بوستان ابوذر دفن شده و اینجا نه تنها میعادگاه اهالی ،بلکه پاتوق
همیشگی یکصد خانواده چشمانتظار منطقه 17است که هنوز خبری از پیکر فرزندانشان
نیست .پس هر وقت دلتان گرفت سری به این مزار عاشقان بزنید و در کنار خلوت کردن با
پروردگار و شهدا ،نایبالزیاره خانواده آنها باشید که فقط به عکس و خاطراتشان دل خوش
کرده و نمیدانند فرزندانشان کجا آرمیدهاند.
در مزار شــهدای گمنام بوســتان ابوذر ،شهید 19سالهای دفن شــده که سال 1362در
عملیات والفجر یکبه شــهادت رسیده است .مزارشهید 24ســالهای در کنارش قرار دارد که
ســال 1362در عملیات والفجر 2و کنار او مزار شــهید 17سالهای هست که همان سال در
عملیات خیبر به شهادت رسیده اســت .چهارمین شهید هم سال 1365در 21سالگی و در
عملیات کربالی 4به شــهادت رســیده و مزار بعدی متعلق به شــهید 21سالهای است که
سال 1361در عملیات محرم آسمانی شد.

الو محله
دردسر یک پروژه
نیمهکاره

منطقه  18مــن و خانــوادهام در
یافتآبــاد ،خیابان عــرب احمدی و
نزدیــک نانوایــی ســنگکی زندگی
میکنیم .مســئوالن شهرداری سال
گذشته اقدام به پوشاندن نهرهای آب
کردنــد ،امــا بعد از مدتــی این کار
نیمهکاره رها شــد و مدتی است که
شــهروندان هنگام رفتوآمد در این
مســیر با مشــکل روبهرو میشوند.
خودم از نزدیک شاهد بودم که چرخ
ویلچــر معلــوالن در بیــن ایــن
جدولهاگیر میکرد و یا همین چند
روز پیش پای همسایهمان در آنگیر
کرد و آسیب دید.
طلعت مسروری
از محله یافتآباد
پاسخ مسئول به پیمانکار مربوطه
تذکــر کتبی و شــفاهی دادیم که
این پروژه را به سرانجام برساند،
در غیرایــن صــورت پیمانــکار
دیگری بــرای ادامه پروژه معرفی
میکنیم .از شــهروندان خواهش
میکنــم کمــی صبــوری کننــد تا
مشکل حل شود.
«سروش نعمتی»
شهردار ناحیه  3منطقه18

پاکسازی فضاهای بایر

منطقه  19ریختــن نخالههــای
ســاختمانی و زبالههــا در معابــر
بهخصــوص زمینهای بایــر یکی از
اتفاقات ناخوشــایندی اســت که در
محلــه ما رخ میدهــد .این موضوع
عالوه بــر ایجاد نازیبایــی در منظر
محله و بوی نامطبوع گاهی در عبور
و مــرور و تــردد وســایل نقلیه هم
تداخل ایجاد میکند .تقاضای من در
وهله اول از شــهروندان این است که
بهخصــوص در روزهــای همهگیری
کرونــا در رعایت بهداشــت اهتمام
بیشتری به خرج دهند و همچنین از
حــوزه خدمــات شــهری ناحیه نیز
میخواهم تا در پاکســازی این معابر
همکاری بیشتری داشته باشند.
سحر هاشمی ،یکی از ساکنان
ناحیه یک منطقه19
پاسخ مسئول پاکســازی معابــر و
نخالهبرداری از جمله اولویتهای
مهمی اســت که به شــکل مستمر
در دســتور کار اداره خدمــات
شــهری قــرار گرفتــه اســت.
نیروهــای خدمــات شــهری بــرای
رعایــت مســائل بهداشــتی و
جلوگیــری از انتشــار بیماریها و
بهبود ارائه خدمات به شهروندان،
زمینهــای بایر و زمیــن چمنهای
مصنوعــی را که بر اثــر بیتوجهی
عدهای بــه محل جمعآوری زباله و
نخاله تبدیل شده است بهصورت
مستمر پاکسازی میکنند.
حمید موسوی خالد
رئیس اداره امورشهری و
محیطزیست ناحیه یک

