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اطالعیه نشریه لواسان 
شهروندانی که مایل به دریافت نشریه از طریق 
اشتراک رایگان می باش��ند لطفاً آدرس و تلفن 
خود را به دفتر نش��ریه بدهند. این اش��تراک 
پذیری از آنجایی در دس��تور کار ق��رار گرفته 
است که برخی از همشهریان از نگرفتن برخی 

شماره های نشریه گله مند هستند.

با یک تماس تلفنی مشترک شوید.
تلفن تماس: 26551917 -26569750 

خبر خبر

نشریه لواسان و خبرهای تکمیلی 
لواسان را در سایت لواسون دات کام

 )LAVASON.COM( 
دنبال کنید. 

مدیران کشوری در لواسان

ایام سوگواری  رحلت جانسوز پیامبر اکرم)ص(  ، شهادت امام حسن مجتبی)ع(      و حضرت علی ابن موسی الرضا)ع(   راتسلیت می گوییم

راه های تفاهم
در ساماندهی رودخانه جاجرود

گزارش تصویری از 
فعالیت واحدهای 
مختلف شهرداری

 فرماندار در نمایشگاه مطبوعات 

عزت ا...خانمحم��دی فرماندار ش��میرانات به 
همراه رئیس اداره ارشاد اسالمی شهرستان، 
در سومین روز نمایشگاه مطبوعات از این مکان 

و رویداد فرهنگی بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، روز دوشنبه 17 آبان ماه، سید حسن 
صفوی رئیس اداره ارش��اد اسالمی در معیت 
فرماندار از غرفه های متعدد بیس��ت و دومین 
نمایشگاه مطبوعات بازدید و با برخی رسانه ها 

و خبرگزاری مصاحبه کردند.
خبرگزاری های ایرنا، ایسنا، برنا، ایلنا، تسنیم، 
فارس و دفاع مقدس از جمله خبرگزاری هایی 

بود که مورد بازدید فرماندار قرار گرفت.
ع��زت ا... خانمحم��دی در غرفه های نش��ریه 
لواسان، اداره کل ارشاد اسالمی استان زنجان، 
دکتر سالم و روزنامه اطالعات هم مصاحبه های 
مطبوعاتی برگزار کرد. برنامه های فرمانداری 
ش��میرانات در آینده ، پروژه های نیمه تمام و 
وضعیت اش��تغال از جمله مباحثی بود که در 
این نشس��ت ها مطرح ش��د و خانمحمدی به 

آنان پاسخ گفت.

بهشت بهانه می خواهد 

نیازی نبود که دنبال مجلس ع��زاداری بگردید همه 
جای شهر مجلس اربعین برپا بود.

خیابان ها، خانه ها، کوچه به کوچه مراس��م و مجلس 
بود. سراس��ر کش��ور عزیزمان ای��ران، چهلمین روز 

شهدای کربال را به سوگ نشستند. 
جاودانه بودن نیاز به پول و امکان��ات و زر و زور ندارد 
کافی اس��ت از حق پیروی کنی، بطالن با لشگر چند 
ده هزار نفری کوفه و ش��ام هم در برابرت زانو می زند 
باب نجات حسین )ع( است این را جدش رسول خدا 

گفته است. 
در چهلمین روز از شهادت امام حسین )ع( و یارانش 
مراسم های مختلفی در لواس��انات برپا بود از میزبانی 
هیئت علمداران و س��ینه زنان گرفته ت��ا برنامه های 

عزاداری در مساجد و تکایا و نذری خانه ها.    

رودخان��ه جاج��رود )لش��گرک( مورد 
بازدید مدیران ارشد استانداری تهران 
و کارشناسان آبفا و محیط زیست قرار 

گرفت. 
ب��ه گ��زارش خبرن��گار م��ا، مهندس 
حس��ن کریمی، معاون فنی و عمرانی 
اس��تانداری ته��ران و هیئ��ت هم��راه 
متش��کل از دکتر احم��د تواهن مدیر 
کل فن��ی، امور عمران��ی و حمل و نقل 
و ترافیک اس��تانداری ته��ران، عزت ا... 
خانمحم��دی فرمان��دار شهرس��تان 
ش��میرانات، خس��رو ارتقایی مدیریت 
آبفای شرق تهران، فرید حمدحیدری 
بخش��دار لواس��انات، مهن��دس عل��ی 
مرادی شهردار، جمعی از کارشناسان 
آب و محیط زیست و مش��اوران طرح 
س��اماندهی رودخانه جاج��رود بازدید 
چند ساعته ای از این پروژه داشتند.  در 
طول بازدید از طرح ها و پروژه های انجام 
شده و توضیحاتی از سوی کارشناسان 
محیط زیس��ت، آبفا و مهندس مرادی 
شهردار در خصوص اقدامات انجام شده 
به حاضران ارائه ش��د.  دکت��ر عبدلی، 
مش��اور محیط زیس��ت در توضیحات 
کوتاه��ی از نمونه برداری گس��ترده از 
بستر سد تا پل شهیدان افراسیابی خبر 
داد و گف��ت: با انجام کارشناس��ی های 
الزم و نمونه ب��رداری های انجام ش��ده 
در خصوص وضعیت آبزیان این حوزه و 
نتایج به دست آمده، مشکالت احتمالی 

طرح نی��ز مرتفع می ش��ود. همچنین 
مهندس مرادی، ش��هردار، درخصوص 
وضعیت نامناس��ب این رودخانه پیش 
از اجرای پروژه گ��زارش کوتاهی ارائه 
کرد و درخصوص اث��رات مثبت اجرای 
طرح گف��ت: پیش از اج��رای پروژه در 
این منطقه وضعیت بسیار اسفناکی به 
لحاظ آلودگی زیس��ت محیطی، دپوی 
نخاله ه��ای س��اختمانی و نابس��امانی 
گردشگران داش��ت که با اجرای طرح 
س��اماندهی رودخان��ه، خوش��بختانه 
ضمن پاکسازی محل از انباشت نخاله 
و زباله توانس��تیم با ایجاد فضای س��بز 

و آالچیق ه��ای متعدد، س��رویس های 
بهداشتی، تامین آب آشامیدنی، پیست 
دوچرخه سواری، جاده سالمت و غیره 
فضایی را برای حضور گردشگران فراهم 
کنیم ضمن اینکه فرصتی ایجاد شد تا 
از آلودگی محی��ط و آب نیز جلوگیری 

شود. 
    فرید حمدحیدری بخشدار لواسانات 
نیز در این دیدار گفت: در بازدید معاون 
عمرانی اس��تاندار تهران و مدیران کل 
راه و شهرسازی، محیط زیست و منابع 
طبیعی از جاده رانش��ی مسیر لواسان 
بزرگ تصمیم بر آن شد تا برای بهسازی 

و تعیی��ن تکلیف مس��یرهایی که چند 
سالی است بالتکلیف مانده اقدام شود. 
در ضمن طرح ه��ای عمران��ی را برای 
ناصرآباد، برگ جهان، راحت آباد و چهار 

باغ به زودی آغاز خواهیم کرد.
هیئت بازدید کننده سپس با حضور در 
محل گلخانه های هوشمند شهرداری 
ضم��ن دی��دار از ای��ن مجموع��ه ابراز 
امیدواری کردند ظ��رف مدت کوتاهی 
نتایج تحقیقات و مطالعات انجام شده 
جهت تنظیم سند نهایی تفاهم نامه بین 

سازمان های ذیربط انجام شود. 

راه های تفاهم در ساماندهی رودخانه جاجرود
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در سوم مهر ماه 1325 در محله بازار، کوچه غریبان و به عنوان پنجمین 
فرزند خانواده  به دنیا آمد. مدتی بعد به خیابان دوالب )عارف( نقل مکان 

کردند. وجود چند زمین خاکی فوتبال در...

روزگارانی مردمان این ش��هر گندم هاشان را در آس��یاب های آبی آرد 
می کردند و در تنور خانه هاش��ان نان می پختند. در نقاطی از لواسان از 

جمله ناظم آباد...

گفت و گو با بازماندگان یک شغل منسوخ شدهگوینده برتر جشنواره دوازدهم رادیو گفت وگوی اختصاصی با اسطوره فوتبال ایران 

مدیر تولید رادیو جوان: مسی و آبی را دوست دارم 
کار هنری عشق می خواهد 

ایسیو اُیی در لواسان  

1011

سرمقاله 
یک: مهم ترین، س��خت ترین و نادیدنی ترین چیزی که در یک جامعه 
تولید می شود فرهنگ آن جامعه است. درست مثل هوا، دیده نمی شود 
ولی بسیار حیاتی است. از بهترین کارهایی که هر یک از ما می توانیم برای 
حفظ و نگهداری شهرمان انجام بدهیم، فرهنگسازی رفتارهای متناسب 
با زندگی ش��هری از درون خانواده و دور و بر خودمان است. به فرزندان 
خود اهمیت حضور و نحوه شهرنش��ینی و راه های حفظ و نگهداری آن 
را آموزش بدهیم البته در این میان نقش آموزش و پرورش خصوصا در 
مقاطع ابتدایی و راهنمایی بسیار حائز اهمیت اس��ت. از این رو به نظر 
می رسد عالوه بر برنامه فرهنگی »شهردار مدرسه« که چند سالی است 
برای یک روز در مدارس اجرا شود، می باید در سایر موارد مرتبط با حوزه 

شهری نیز برنامه های مشابهی اجرا کرد. 
دو: هر چقدر شهرداری عریض و طویل باشد و هر چقدر نیرو و توان داشته 
باشد، نمی تواند بدون در نظر گرفتن سیستم نظارتی مبتنی بر گزارش ها و 
حساسیت های مردمی و عمومی کارآمد باشد. بنابراین الزم است شهروندان 
درهر جایی از شهر مشکلی را مشاهده می کنند با ماموران شهرداری در میان 
بگذارند و البته نه به این معنا که شهروند سهمی در اداره ی شهر ندارد اتفاقا 
هر یک از ما می توانیم در بهبود اوضاع شهر از حمل ونقل گرفته تا پاکیزگی 
شهر سهیم باشیم. همه روزه شاهد حجم زیادی از ماشین های شخصی در 
ساعات تعطیلی مدارس در اطراف آنها هستیم که حقیقتا این حضور الزامی و 
اجباری نیست. لواسان شهر نسبتا امنی است و مسیرهای تردد فرزندانمان تا 
منزل کوتاه است. در یک حرکت و مشارکت عمومی می توانیم بدون حرکت 
دادن ماشین فرزندانمان را تا منزل یا مدرسه همراهی کنیم. در این صورت 
هم به سالم س��ازی هوا کمک کرده ایم، هم در مصرف سوخت صرف جویی 
می کنیم و هم ترافیک و ازدحام ایجاد نخواهیم کرد. کاری کوچک که عزمی 

بزرگ می خواهد. 
سه: ما در شهر تنها نیستم، بارها گفته شده که شهر موجود زنده است. 
این موجود زنده برای ادامه حیات باید از آفت ها مصون باش��د تا بتواند 
برای نسل های آینده مان هم مأوای زندگی باشد. خطرناک ترین چیزی 
که توسط ما انسان ها تولید شده و متاسفانه بر اثر سهل انگاری خودمان 
صدمات جبران ناپذیری به زمین وارد می کند کیس��ه های پالستیکی 
است. محصولی که اگر هم تجزیه شود تولید گاز گلخانه ای می کند، پس 
به جای ویرانی، مرمت را در برنامه زندگیمان قرار دهیم. مرگ هر گیاه 
سبز، مرگ یک انسان است بیائید نگذاریم حتی یک شاخه نازک گلی 

یا درختی بشکند.
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در تصویر، شخصی را می بینید که به مقتضای وظیفه اش برای 
الیروبی جوی آب و کانال های شهر اینچنین در حال زحمت 
کشیدن است و البته شرم باد بر کس�انی که بدون توجه به 
زحمات این عزی�زان، بی محابا زباله های خود را در س�طح 

خیابان و جوی و ... رها می کنند.
به این تصویر دقت کنید و خیره ش�وید تا بدانند هزینه این 
بی مالحظگ�ی را چه کس�انی و چگونه بای�د بپردازند! پس 
یادمان باشد س�هم خودمان را در پاکیزگی شهر و البته کره 

زمین بپردازیم.  

عرشه فلزی پل تیمور آباد ساخته شد 
عرشه فلزی پل تیمورآباد به طول 26 و عرض 12 متر ساخته شد. 

به گزارش خبرنگار ما و به نقل از مهندس سیدمصطفی ایگه ای معاون 
فنی عمرانی کار بتن ریزی کوله های شمالی و جنوبی نیز با پیشرفت 
بیش از 70 درصد در حال اتمام بوده و برای سرعت بخشی پروژه کار 
ساخت عرشه فلزی پل به طول 26 و عرض 12 متر در کارگاه آهنگری 
در حال انجام بوده این پل شمال و جنوب تیمورآباد را به هم متصل 
خواهد کرد. معبر 25 متری سبو از زیر پل در دست احداث به طول 
2340 متر در فاز اول در حال اجراست برنامه ریزی های انجام شده 
درخصوص بهره برداری از پل مذکور به گونه ای است که در دی ماه 

95  مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.  

درختان چنار در مس��یر طرح تعریض و بازگش��ایی محور سبو در 
اقدامی قابل توجه به مکان دیگری )حاش��یه جاجرود( منتقل و با 

رعایت اصول فنی  نسبت به کاشت آنها اقدام گردید. 

خبرخبر کوتاه

تقدیری به لطافت گل 
»از تالش های بی شائبه و دائمی آقای حسن اسدیان، سرگروه فضای 
سبز و تیم همراهش که فضای سبز و زیبای این منطقه را با دلسوزی 
خاصی زنده نگه داشته و به طور جدی به امور آن رسیدگی می کنند 
صمیمانه قدردانی کرده و آن را مرهون اهتمام و کوشش شهردار و 

دیگر خدمتگزاران مجموعه شهرداری می دانیم.« 
آنچه خواندید بخش��ی از نامه تعدادی از س��اکنان بلوار ایثارگران، 
مخابرات و آیندگان است که خطاب به شهردار لواسان نوشته و آن 

را امضاء کرده اند. 

شهر نونوار شد
پروژه روکش آسفالت خیابان های سطح شهر به پایان رسید. 
به گزارش خبرنگار ما و به نقل از معاون فنی و عمرانی شهرداری 
در سال 94 و 95 بیش از 350 هزار مترمربع از معابر سطح شهر 
زیر پوشش کامل آسفالت قرار گرفت. در همین رابطه شهروندان 
مناطق مختلف شهر به عناوین مختلف از این اقدام بزرگ 
شهرداری که برای نخستین بار در این سطح اجراء شد قدردانی 
کردند. 
نصب بنر و ارسال نامه هایی با امضاء شهروندان حکایت از 
رضایتمندی اهالی محله ها داشته است و با برنامه ریزی های 
انجام شده، شهرداری از ابتدا هم به دنبال ایجاد رفاه بیشتر برای 
شهروندان بوده است.  

مراحل پایانی پروژه کافی شاپ سبو 
پروژه کافی شاپ سبو که از ابتدا به منظور بهره مندی شهروندان 
و ورزشکاران و البته ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری طراحی 

شده است آخرین مراحل نصب ادوات را طی می کند.
این پروژه در ضلع جنوبی ورزشگاه تختی واقع شده و چشم 

اندازی از باغ های اطراف را داشته و به عنوان یک مرکز رفاهی به 
مشتریان خدمات خواهد داد. مراحل پایانی نصب لوازم ضروری 
این این پروژه از جمله نصب آسانسور، ستون های داخل سالن، 

نصب چوب و شیشه و شیرآالت سرویس های بهداشتی در حال 
انجام است و کارهای دکور داخلی از جمله اجرای کاغذ دیواری 
و سایر کارها با پیشرفت فیزیکی بیش از 90 درصد رو به پایان 

است.  این مجموعه رفاهی در ایام دهه فجر رسما افتتاح شده و 
مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.  

معبر 25 متری س��بو، کار تعریض، بازگشایی و برداشت خاک 
این خیابان توسط واحد نقلیه شهرداری در حال انجام است. 
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در میدان بسیج ناران چه خبر است؟! 
عملیات طراحی میدان بسیج ناران و اطراف آن آغاز شد. 
به گزارش خبرنگار ما، کار طراحی المان و تغییرات محیطی میدان بسیج 
و اطراف آن به پایان رسیده و عملیات عمرانی آن آغاز شده است. در این 
میدان طرحی اجرا خواهد شد که برگرفته از نام بسیج است. در وسط میدان 
عالوه بر آبشار، کلمه »بسیج« در فرمی زیبا بر روی سازه نمایان شده و در 
روی زمین، پایه های قرمز رنگی که بیانگر قطرات خون شهید است به چشم 
می خورد. حرکت مدور  کلمه »بسیج« بر روی سازه، برگرفته از پیشانی بند 
بسیجیان است. ضمنا در پنج گوشه از میدان؛ نماد هایی با اسامی امامان 
طراحی شده که در حال اجرا است. 
دیوارهایی نیز در اطراف میدان در حال احداث است که ضمن نورپردازی، به 
عنوان نمایشگاه یادبود و همچنین ایستگاه خطوط حمل و نقل عمومی مورد 
استفاده قرار خواهد گرفت. 
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!!!!!! !!!!!! !!!!!! 

!!!!!!! 

!!!!!!! 
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!!!!!!! 
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!!!!!!! 

!!!!!!! 

!!!!!!! !!!!!!! 

تکرار یک حماسه 
راهپیمایی 13 آبان همزمان با سراس��ر کشور در میدان 

امام خمینی )ره( گلندوئک برگزار شد. 
به گزارش خبرنگار ما، راه پیمایی روز دانش آموز و تسخیر 
النه جاسوس��ی، با حضور مردم، خانواده ش��هدا، اعضای 
شورای ش��هر، ش��هردار، مس��ئوالن و مدیران شهری، 
مس��ئوالن نیروهای نظام��ی و انتظام��ی و راهنمایی و 

رانندگی و با سر دادن شعار مرگ بر آمریکا برگزار شد. 

هفته بس�یج گرامی باد
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بیالن 6ماهه نخست سال 1395 شهرداری لواسانبا هدف برنامه ریزی برای مقابله با بحران های پیش بینی شده
  عزم جدی سازمان ها برای مدیریت بحران ها

تقدیر

به گزارش خبرنگار ما در جلس��ه شورای 
اداری و با حضور اعضای ش��ورای ش��هر، 
معاونت ها و مسئوالن واحدهای شهرداری 
از تالش ها و خدمات ارزش��مند مهندس 

علی مرادی قدردانی شد. 
در ابتدای این جلسه، شهردار در خصوص 
انجام به موقع پروژه ها و برنامه های پیش 
روی شهرداری در فصل زمستان با تاکید 
بر ارائه خدمت به مردم گفت: ما موظف به 
انجام کار بیشتر برای شهروندان هستیم و 
در این میان رضایتمندی و آسایش مردم 
از مهمترین برنامه های شهرداری است. 

مهندس مرادی همچنی��ن از حمایت و 
همکاری اعضای شورای شهر و کارکنان 
ش��هرداری در خصوص انج��ام به موقع 
کاره��ا و پروژه ها قدردانی ک��رد و افزود: 
طی دو س��ال گذش��ته ب��ا تمام ت��وان و 

علی رغ��م فش��ارهای داخل��ی و خارجی 
توانس��تیم پروژه ها و طرح ه��ای بزرگی 
را در شهر به س��امان برس��انیم که این، 
مره��ون تالش همگانی اس��ت.  س��پس 
مهندس بهنام صالحی زاده از سوی اعضای 

شورای شهر از زحمات شهردار و کارکنان 
شهرداری قدردانی کرد. ابوالقاسم نخلی، 
عضو شورای شهر نیز طالیی ترین دوران 
ش��کوفایی، کار و خدمت رس��انی را در 
دوران ش��کل گیری ش��هرداری در ای��ن 

دو سال و اندی دانست و گفت: آنچه امروز 
شاهد آن هس��تیم از ابتدای شکل گیری 
شهرداری در لواس��ان کم نظیر بوده و به 
نظرم این مدت تالش و کار برابری می کند 
با ادوار گذش��ته اگر چه در هردوره ای بنا 

بر مقتضای همان زمان و دوران کار شده 
است اما همگی ش��اهد هستیم که کارها 
در این زمان و با تکی��ه بر نیروهای بومی 
و خودی )ش��هردار هیچ نیرویی از بیرون 
این تش��کیالت نیاورده اس��ت( در سطح 
بس��یار خوب و قابل قبولی انجام ش��ده. 
به ش��هردار و کارکنان خس��ته نباش��ید 
می گوئیم و از آنها تشکر می کنیم. معاون 
ایمنی و خدمات ش��هری نیز به نیابت از 
سوی پرسنل شهرداری ضمن قدردانی از 
مهندس مرادی اعالم کرد: به پاس تشکر 
از زحمات ش��هردار می خواهیم با اهدای 
لوح تقدیر از ایش��ان قدردانی کنیم، علی 
شیرخانی عالوه بر لوح سپاس، سردیس 
ساخته شده از مهندس علی مرادی را نیز 
به عنوان یادبود قدردانی، از سوی شورا و 

شهرداری به وی اهداء کرد.   

تقدیر مدیران شهرداری از شهردار

جلس��ه س��تاد مدیریت بحران شهرستان 
شمیرانات به میزبانی ش��هرداری لواسان 

برگزار شد. 
به گزارش خبرنگار ما، جلسه ستاد مدیریت 
بحران شهرس��تان ش��میرانات به ریاست 
عزت ا... خانمحمدی، فرماندار شمیرانات، 
صبح روز یکش��نبه م��ورخ 95/8/23 و با 
حضور بخشداران لواسانات، رودبارقصران، 
ش��هرداران لواسان، اوش��ان فشم میگون، 
شمش��ک، تجریش، مدیران و مس��ئوالن 
ادارات ب��رق، مناب��ع طبیع��ی، اورژانس، 
هالل احم��ر، جهاد کش��اورزی، مخابرات، 
گاز، راهنمایی و رانندگ��ی، کمیته امداد، 
محیط زیس��ت، نیروی انتظام��ی، معاونت 
فنی و عمرانی فرمانداری، معاونت خدمات و 
ایمنی شهرداری لواسان، مسئوالن شورای 
اس��المی بخش و ... پس از ت��الوت آیاتی 
از قرآن مجید در س��الن جلس��ات آفتاب 

شهرداری لواسان آغاز شد. 
در ابتدای جلس��ه، مهن��دس علی مرادی، 
ضمن خوشامدگویی به حاضران، گزارش 
کوتاه��ی از تمهی��دات و برنامه ریزی های 
انجام شده در خصوص مقابله با بحران های 
پیش بینی شده در ش��هر و میزان آمادگی 
ش��هرداری برای همکاری های مشترک با 

سایر ادارات و مراکز ارائه کرد.
وی همچنین پیشنهاد ایجاد پایگاه امداد و 
نجات چند منظوره با حضور دستگاه های 

ذیربط و ایجاد باند هلی کوپت��ر در یکی از 
نقاط ش��هر را ارائه کرد و لزوم اس��تقرار و 
س��اخت چنین پایگاهی را امدادرسانی به 
لواسان، رودبارقصران، ش��میرانات، شرق 
تهران و غیره دانس��ت و گفت: ش��هرداری 
لواسان آماده هرگونه همکاری در خصوص 

انجام چنین پروژه ای خواهد بود.
در همین ارتباط علی ش��یرخانی، معاونت 
ایمنی و خدمات ش��هری شهرداری با ارائه 
آم��اری از اقدامات س��تاد مدیریت بحران 

شهرداری لواسان و برگزاری مرتب جلسات 
این س��تاد گفت: برنامه ریزی در خصوص 
مقابله ب��ا بحران های احتمالی به ریاس��ت 
ش��هردار محترم انجام ش��ده و امکانات و 
تجهیزات خوبی نیز پیش بینی شده است. 

س��یروس قدرتی، معاونت فن��ی و عمرانی 
فرمانداری نیز با تش��ریح دستورات جلسه 
و مرور مصوبات گذش��ته خواستار آمادگی 
شهرداری ها، هالل احمر، اورژانس و غیره 
جهت خدمات رس��انی در فصل زمس��تان 

شد. بخشداران لواسانات و رودبارقصران نیز 
هماهنگی و پیش بینی ه��ای الزم در زمان 
بروز ح��وادث و بحران های غیر مترقبه را با 
حضور هم��ه دس��تگاه ها و ادارات ضروری 
و الزم دانس��تند. در ادامه این جلس��ه هر 
یک از مدی��ران ادارات مختلف متناس��ب 
با ش��رح وظایف خود گزارش های��ی ارائه 
کردند. مهمترین گزارش مربوط به اورژانس 
لواس��انات و رودبارقصران بود ک��ه در این 
زمینه صدرا... صالحی گفت: خوش��بختانه 

اورژانس توانسته چندین دستگاه آمبوالنس 
پیش��رفته و مجهز را به ناوگان خود اضافه 
کرده ضمن اینکه موافقت برای اس��تقرار 
یک فروند هلی کوپتر به صورت دائم در این 
منطقه برای پوشش امدادرسانی لواسانات و 
رودبارقصران نیز از دیگر اقدامات این اداره 
می باش��د. وی با اظهار امیدواری نسبت به 
احداث بان��د جدید هلی کوپت��ر در محلی 
غیر از پایگاه اورژان��س در خیابان نجارکال 
از مسئوالن دس��تگاه های حاضر در جلسه 
یاری خواس��ت.  در این جلس��ه شهرداران 
اوشان فش��م میگون، تجریش و شمشک 
نیز گزارش��ی از اقدام��ات و آمادگی خود 
برای مقابله ب��ا بحران های احتمالی را ارائه 
و برض��رورت هم��کاری همه دس��تگاه ها 
تاکید داشتند.  در جمع بندی پایانی جلسه 
عزت ا... خانمحمدی فرماندار شهرس��تان 
ش��میرانات و رئیس جلسه ضمن یادآوری 
حادث��ه خیز بودن شهرس��تان ب��ه لحاظ 
موقعیت خ��اص جغرافیایی، مش��ارکت، 
همگرای��ی و آمادگی تمام��ی ادارات برای 
مقابله با بحران های احتمال��ی را ضروری 
دانس��ته و با تاکید بر س��اخت س��وله های 
چند منظوره بحران، جانمایی ساخت باند 
هلی کوپتر در محل های پیش��نهاد ش��ده، 
ارتقاء سیستم اطالع رسانی و هماهنگی و 
پیگیری بیشتر مدیران و تیم های مرتبط را 

خواستار شد و دستورات الزم را داد.          

وزیر قبل از وزارت در لواسان

س��ید رضا صالحی امیری، چندی پیش میهم��ان اهالی ُکند 
بود تا در کسوت مش��اور رئیس جمهور، خانه بهداشت اهالی را 

افتتاح کند.
 صالحی امی��ری در م��دت کوتاهی بع��د از این اتف��اق، وزیر 
پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی پست وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی شد و با حضور در مجلس شورای اسالمی توانست 
از مجلس رای اعتماد بگیرد. این وزیر روز دوشنبه 17 آبان ماه با 
حضور در مراسم معارفه ای که در تاالر وحدت برگزار شد رسما 

کار خود را آغاز کرد.  

رفع حساسیت های زیست محیطی جاجرود
خس��رو ارتقایی، مدیر کل ش��رکت آب منطقه ای تهران، رفع 
حساسیت های س��ازمان محیط زیس��ت در مورد ساماندهی 

جاجرود را از برنامه های کمیته ساماندهی برشمرد. 
مدی��ر عام��ل ش��رکت آب منطق��ه ای ته��ران در گفت وگو با 
خبرگزاری ه��ا با بی��ان اینکه درصدد هس��تیم تا ب��ا توجه به 
حساسیت های س��ازمان محیط زیست، مش��کالت احتمالی 
س��اماندهی محدوده رودخانه جاجرود را بر طرف کنیم گفت: 
در کمیت��ه ای متش��کل از فرماندار ش��هرداری لواس��ان، آب 
منطقه ای و محیط زیس��ت در حال پیگیری موضوع هستیم. 
وی همچنین گفت: بیش از 70 مورد تخریب و آزادسازی بستر 
در رودخانه های منتهی به س��د لتیان مانند لوارک و هفتچین 

صورت گرفته است.  

برگزاری دومین جلسه انجمن 
کتابخانه های عمومی بخش لواسانات 

به گزارش رابط خبری اداره کتابخانه های عمومی شهرس��تان 
شمیرانات، دومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش 
لواسانات، روز یکش��نبه مورخ 1395/8/16 و با حضور اعضای 
حقیقی و حقوقی و با هدف ارائه برنامه های هفته کتاب در محل 

بخشداری لواسانات برگزار شد.
خرید ملزومات مورد نیاز کتابخانه شهدای لواسانات به منظور 
بازگش��ایی مجدد در هفته کتاب و نیز اجرای ویژه برنامه های 

هفته کتاب از مهمترین مصوبات این جلسه بود. 

بهره مندی کتابخانه اندیشه لواسان بزرگ 
از گاز شهری

به گزارش رابط خبری اداره کتابخانه های عمومی شهرس��تان 
شمیرانات، لیال سربندی فراهانی، مسئول کتابخانه اندیشه با 
اعالم این خبر افزود: در اجرای مصوبات انجمن کتابخانه های 
عمومی بخش لواس��انات، انجام لوله کش��ی گاز، خرید و نصب 
انش��عاب، خرید و نصب مش��عل گازی همچنین س��رویس و 
راه اندازی سیستم گرمایشی کتابخانه از محل اعتبارات انجمن 
بخش انجام و از این پس کتابخانه در فصل س��رد سال از لحاظ 
گرمایش، با مشکل خاصی مواجه نخواهد  شد. الزم به یادآوری 
است تعویض و نصب رادیاتورهای ش��وفاژ نیز سال گذشته در 

این کتابخانه انجام شده  بود.

خبر کوتاه

همایش ارتقاء علمی دانش آموزان

همایش یکروزه ارتقاء علمی دانش آموزان مدارس لواسان زیر نظر 
موسسه علمی آموزشی رزمندگان تهران بزرگ برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما این همایش با حضور جمعی از دانش آموزان 
دختر مقاطع متوسط اول و کالس های دهم در سالن اجتماعات 
بخشداری لواسانات و با حضور ابوالقاسم نخلی عضو شورای شهر، 
موسی کوپال و علی محمدخندان دبیران موفق و برجسته آموزش 
و پرورش و با مشارکت موسسه علمی آموزشی رزمندگان تهران 

بزرگ برگزار شد. 
علیرضا لبافی)مس��ئول بس��یج دانش آموزی ش��هدای لواس��انات( 
هماهنگ کنن��ده این همایش، هدف از برگزاری آن را ارتقاء س��طح 
علمی دانش آموزان و آشنایی آنها با نحوه صحیح مطالعه و چگونگی 
برگزاری آزمون های آیه های تمدن عنوان کرد. در این همایش مسعود 
برجی، مشاور و کارشناس ارش��د در خصوص نحوه صحیح مطالعه و 
به خاطر سپردن آنها سخنرانی کرد. همچنین مقدم، مسئول موسسه 
علمی آموزشی رزمندگان تهران بزرگ نیز فعالیت ها و نحوه برگزاری 

آزمون های آیه های تهران را برای شرکت کنندگان توضیح داد.    

اعضای شورای اسالمی شهرستان شمیرانات 
در لواسان 

اعضای شورای اسالمی شهرستان شمیرانات صبح روز چهارشنبه 
95/8/19 از پروژه های شهری بازدید کردند. 

به گ��زارش خبرنگار، بازدید از پروژه های ش��هری با حضور دکتر 
رحمت ا... حافظی رئیس کمیس��یون محیط زیس��ت و سالمت 
شورای اسالمی شهر تهران و س��ید محمد میراسماعیلی رئیس 
شورای اسالمی شهرستان شمیرانات،  بهنام صالحی زاده عضو این 
شورا، ابوالقاسم نخلی و اعضای شورای شهر، مهندس سیدمصطفی 
ایگه ای معاونت فنی و شهرسازی، محمد شعبانی مسئول حراست، 
مهندس مهدی فتاحی مسئول فضای سبز از منطقه سبو )پارک( 
و کافی شاپ مجموعه ورزشی تختی آغاز شد.  در این برنامه یک 
روزه دکتر حافظی ضمن بازدید از عملیات احداث معبر 25 متری 
سبو، تعریض و بازگشایی سربسته ناران، پارک های شمالی، جنوبی 
و شرقی خلیج فارس، گلخانه هوشمند، باغ گل و طرح ساماندهی 
رودخانه جاجرود از نزدیک در جریان انجام طرح ها و پروژه ها قرار 
گرفت.  در این بازدیدها مسئوالن عمران و فضای سبز، همچنین 
اعضای شورای ش��هر توضیحات مرتبط با هر پروژه را ارائه دادند.  
دکتر حافظی ضمن قدردانی از تالش ه��ای انجام گرفته، حجم 
کارهای انجام شده را در خور توجه دانست و گفت: آنچه امروز در 
لواسان مشاهده کردم، حاصل همدلی مسئوالن شهری همچنین 
پشتکار کارکنان دلسوز شهرداری و شورای شهر بوده است.  وی 
همچنین ادامه داد: احداث و به بهره برداری رس��اندن این کارها 

موجبات رضایتمندی شهروندان را فراهم خواهد کرد.    

تعامل و همفکری برای جاجرود

پروژه ساماندهی رودخانه جاجرود مورد بازدید مدیران دادستانی، 
فرماندار، مدیر مجتمع قضایی لواس��ان، بخشدار و مدیران آبفای 

استان تهران قرار گرفت. 
به گزارش خبرنگار ما،با حضور مرتضی تورک معاون دادس��تانی 
تهران، خسرو ارتقایی مدیر عامل ش��رکت آب منطقه ای تهران، 
عزت ا... خانمحمدی فرماندار شمیرانات، محسن شریعتی مدیر 
مجتمع قضایی لواسانات، فرید حمدحیدری بخشدار لواسانات، 
مهن��دس علی مرادی ش��هردار و برخی از معاونین و مس��ئوالن 
شهرداری بازدید از طرح ساماندهی رودخانه جاجرود و اقدامات 
انجام شده برگزار شد.  طی این دیدار از سوی مسئوالن شهرداری 
توضیحات��ی در خصوص طرح س��اماندهی رودخان��ه جاجرود و 
اقدامات انجام گرفته ارائه شد که رضایتمندی حاضران را در پی 
داشت. این بازدید میدانی از حاشیه رودخانه، پیرو مذاکرات انجام 
شده در خصوص تفاهم بیشتر با دستگاه های مربوطه انجام گرفت.

در پایان این بازدید، مهندس مرادی، شهردار مسئوالن را به بازدید 
از پروژه گلخانه هوشمند دعوت کرد.  

پـندانـه 

موفقیت بدون تالش تنها رویا رپدازی است. 
ربای شنا کردن رد جهت مخالف جریان رود، قدرت و جرات الزم است 

و گرهن هر ماهی مرده ای می تواند همسو با جریان آب شنا کند. 

در اج��رای ماده 71 قانون ش��هرداری ها مصوب یازدهم اردیبهش��ت 
ماه یک هزار و سیصد و س��ی و چهار، شهرداری مکلف است هر شش 
ماه یکبار منتهی تا پانزدهم م��اه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه 
ش��هرداری را که به تصویب شورای شهر رس��یده جهت اطالع عموم 
منتشر و یک نسخه از آن را به وزارت کشور )استانداری( ارسال نماید 
و همچنین ش��هرداری مکلف است هر ش��ش ماه یکبار کلیه عملیات 
انجام ش��ده از قبیل خیابان سازی، س��اختمان، پروژه های عمرانی و 
س��ایر امور اجتماعی و بهداشتی )خدمات شهری و اداری( و امثال آن 
را برای اطالع عموم منتش��ر نموده و نیز به استناد بند 10 از ماده 71 

قانون تش��کیالت وظایف انتخابات شورای اسالمی کشور مصوب یکم 
خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج تأیید صورت جامع درآمد و 
هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می شود 
و انتشار آن برای اطالع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور 

)استانداری( از وظایف شورای شهر است. 
در همین راستا بیالن عملکرد شهرداری لواس��ان در شش ماهه اول سال 

1395 به شرح ذیل جهت اطالع عموم منتشر می گردد.
■ مریم گل زردی
مسئول مالی
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* اولین بارندگی پایی�زی در آبان ماه برخ�ی را آنقدر ذوق 
زده کرد که احتیاط در رانندگی را به فراموش�ی س�پردند و 
متاسفانه بر اثر همین بی احتیاطی، حداقل 3 تصادف به وقوع 
پیوس�ت که خبرنگاران ما از آن مطلع شدند. خوشبختانه 
ش�دت این حوادث در حد صدمه اتومبیل ها بود. با توجه به 
لغزنده بودن س�طح خیابان ها و معابر شهری و برون شهری 
خصوصا گردن�ه قوچک در هن�گام بارندگی، تنه�ا راهکار 
جلوگیری از ایجاد حوادث و تصادفات، رعایت کامل قوانین 
راهنمایی و رانندگی خصوصا رعایت سرعت مطمئنه است.  

* مهر تمام شد و از بارندگی خبری نبود به آبان که رسیدیم، 
گاهی آس�مان دلش می گرفت و می خواس�ت گریه کند اما 
ظاهرا اش�کش نمی آمد تا اینکه باالخ�ره 3 میلیمتر )بنا به 
اعالم سازمان هواشناسی استان تهران( باران بارید. شاید 
لواس�انی ها خوش شانس بودند که ش�اهد این میزان بارش 
بودند چون در مناطق دیگر استان تهران بارندگی زیر )دهم( 

میلیمتر بود. 

* خاصیت فصل پاییز و زمستان زود تاریک شدن هوا است. 
روز پنجش�نبه 8/6/ 95  هوا تازه تاریک شده بود که کسبه 
پاس�اژ اطلس و ش�یرین صدای فریاد خانمی را از آن سوی 
خیابان ش�نیدند. چند نف�ر از آنها که اتفاقا یکی ش�ان هم 
خبرنگار نشریه بود، به محل صدا رفتند و دختر خانم جوانی 
را دیدند که بس�یار مضطرب ب�ود. ظاهرا دو ج�وان افغانی 
مزاحمش ش�ده بودن�د.  وقتی حاضران موض�وع را متوجه 
شدند با آنها برخورد کردند از جمله خبرنگار ما که بی معطلی 

عکس العمل نشان داد و ....
 اما چرا ای�ن خبر را نوش�تیم؟ چون بارها در نش�ریه اعالم 
کرده ایم که مردم از حض�ور این همه اهالی افغانس�تان در 
سطح شهر به سطوح آمده اند. حضور بی حساب و کتاب آنها 
مشکالت اجتماعی شهر را افزایش می دهد. حرف ما درد و 
دل مردم اس�ت، مردمی که به میهمان نوازی شهره عالم اند 
اما گویا این میهمان ها حدشان را نمی شناسند و پایشان را از 
گلیم شان درازتر می کنند. الزم است فرمانداری، بخشداری 
و نیروی انتظامی برای رفع این معض�ل اقدام عاجلی انجام 

دهند.

* امداد هوایی در این ماه مس�افری داشت که از ارتفاع یک 
ساختمان در حال ساخت به پایین سقوط کرده بود. مجروح، 
جرثقیل سبکی داشت و در روز حادثه برای انجام کار به محل 
احداث ساختمان رفته بود که به دالیلی از طبقه دوم سقوط 
کرد. امدادگران پس از انجام اقدامات درمانی اولیه  وی را با 
هلیکوپتر به بیمارستان منتقل کردند اما متاسفانه چند روز 
بعد، خبر فوت مجروح که ظاهرا جراحت های شدیدی داشت 
توسط دوس�تانش اعالم و برای خاکسپاری به زادگاهش در 

شهرستان منتقل شد. 
 

فعالیت های آتش نشانی

خبرهای آتش س��وزی در نقاط مختلف شهر تمامی ندارد. 
در یازده��م آبان ؛ مه��ار آتش بیش��ترین عملیاتی بود که 
آتش نشانی برای آن اقدام کرد. از آتش سوزی خودرو گرفته 
تا الوار و علوفه و زمین های علفزار. اما گیرکردن انگشتر و 
دست در چرخ گوش��ت هم از دیگر حوادث این ماه بود که 
با حضور ماموران آتش نشانی اقدامات ایمنی و رها سازی 

گیر افتادگان انجام شد.  

سبک زندگیآبان چه خبر 

گفت وگوی اختصاصی با اسطوره فوتبال ایران بررسی وضعیت پارک خودرو در معابر و خیابان های اصلی شهر

مسی و آبی را دوست دارم  پارک کردن مطلقا ممنوع!
 توقف یا پارک کردن خودرو از موضوعات 
مرتب��ط با حقوق ش��هروندی محس��وب 
می شود. در این زمینه، مواردی همچون 
ش��یوه پارک کردن یک خودرو، انتخاب 
مح��ل مناس��ب توق��ف، ممنوعیت های 
توقف، ش��رایط خاص توقف اضطراری و 
غیره مطرح می ش��ود. ب��دون تردید یک 
راننده »ش��هروندگرا« با اعتقاد به رعایت 
حقوق دیگ��ران و با ه��دف جلوگیری از 
ب��روز خط��رات احتمالی، هم��واره آداب 
مربوط به چگونگ��ی پارک کردن یا توقف 
خودرو را م��ورد توجه قرار م��ی دهد. در 
همین رابطه به آداب پارک کردن خودرو 
در ش��هر زیبای لواسان اش��اره می کنیم 
که گاهی ع��الوه بر اینکه حق��وق عابران 
و دیگ��ر رانندگان را تضی��ع می کند بلکه 
جلوه نازیبایی به محیط ش��هری و مسیر 
تردد عابران می دهد. باید توجه داشت که 
ش��هر، این روزها، فاصله زیادی با گذشته 
دارد و الزم اس��ت اهالی و ش��هروندان به 
موازات گس��ترش امکانات شهری نسبت 
به تغیی��رات پیش آمده نی��ز آگاهی پیدا 
ک��رده و با دانش ب��اال با ای��ن موضوعات 
برخورد کنند. پارک ک��ردن خودروها به 
صورت دوبله و مورب همچنین توقف های 
طوالنی و بی م��ورد در حاش��یه مدارس، 
فروش��گاه ها، رس��توران ها و ... در ط��ول 
بلوار اصلی ش��هر، در ساعاتی از روز منجر 
به بروز گره های ترافیکی می ش��ود که در 
حد و اندازه این ش��هر نیست و باید گفت 
کنترل این موارد تنها مسئولیت ماموران 
راهنمایی و رانندگی نب��وده بلکه اجرای 
مناس��ب آن برعهده ش��هروندان و منوط 
به همکاری وهمراهی صاحبان کس��ب و 

کارهای محلی است.
 چند نکته کلیدی

1-  هن��گام پ��ارک خ��ودرو در کوچه یا 
خیابان، فاصله خودرو خود را با خودروهای 
»جلویی« و »عقبی« ب��ه گونه ای تنظیم 
کنید تا رانندگان آن قادر باشند به راحتی 

از پارک خارج شوند.
2-  هن��گام پ��ارک در س��رباالیی ها ی��ا 
س��رازیری ها موارد ایمنی الزم را رعایت 
کنید تا مبادا خودرو از حالت توقف خارج 
ش��ده و متعاق��ب آن، خودروهای عقبی، 

 جلویی یا عابران پیاده آسیب ببینند.
3- از پ��ارک کردن خ��ودرو در محدوده 
ورودی و خروجی کوچه یا خیابان، حتی 
به مدت کوتاه خودداری کنید، این اقدام، 

بی توجهی به حقوق دیگران است. 
4-  با انتخاب محل پارک مناسب سرعت 

خود را کاه��ش داده و پ��س از اطمینان 
از نبود خودرو، آن را ب��ه محل مورد نظر 

هدایت کنید.
5-  هنگام پارک کردن خودرو، به گونه ای 
عمل کنید که بیش��تر از یک جای پارک 

اشغال نشود.
6- از پارک کردن در مکان های مخصوص 
ویلچیر) جانب��ازان و معلوالن( خودداری 

کنید.
7-  در حاش��یه کن��اری خیابان هایی که 
خط��وط زیگزاگ کش��یده ش��ده، توقف 

نکنید.
8-  حری��م بیمارس��تان ها؛ درمانگاه ها و 
مدارس را ب��رای مراجعه کنندگان به این 
مراکز خالی بگذارید. این فضا برای توقف 

طوالنی صبح تا شب کسبه محل نیست.
9- اگ��ر قصد توقف طوالن��ی مدت دارید 
بهتر است مکان هایی را انتخاب کنید که 
مانع تردد نشود و محدودیت جای پارک 

به بقیه آسیب نرساند.
10- کاسبان یک محل مانند دیگران و به 
یک اندازه حق استفاده از حریم خیابان و 

جای پارک دارند؛ نه بیشتر!
11- هرگونه صدم��ه به خودوری متوقف 
شده در مکان نامناسب، جرم تلقی شده و 

قانون به آن رسیدگی می کند.
12- ش��ما مجری قانون نیس��تید و فقط 
مام��وران راهنمای��ی و رانندگ��ی مجوز 
جریمه و اعتراض به راننده خاطی را دارند.

 روانشناسی پارک خودرو 
چرا ب��رای یافتن جای پارک مناس��ب در 
نخس��تین محل، این قدر ان��رژی صرف 
می کنیم؟ حتی وقتی هوا بس��یار دلپذیر 
اس��ت و کم��ی پی��اده روی تا مح��ل کار 
می تواند برای سالمتی مان نیز مفید باشد، 
باز هم برای پیدا کردن نزدیک ترین محل 
پارک باید کلی دردس��ر بکشیم؟ پاداش 
یافتن یک جای پارک خوب، این است که 

به سرعت به مقصدمان می رسیم و حسی 
از یک موفقی��ت، رضایت و ش��اید کمی 
پیروزی به ما دست می دهد، زیرا می دانیم 
برای پارک کردن در بهترین نقطه باید با 

دیگران رقابت کنیم .
یافت��ن یک جای مناس��ب ب��رای پارک، 
برای مان به یک رویداد خاطره انگیز تبدیل 
و باعث می شود احتمال رسیدن به همان 
جای پارک را در دفعات بعدی در ذهن مان 
افزایش دهی��م، بنابراین دائم��ا به دنبال 

همان جای پارک قبلی می گردیم.
 پ�ارک کردن در نزدی�ک ترین مکان 

به مقصد
وقتی آدم ه��ا وارد پارکین��گ یک مرکز 
خرید معمولی می شوند– مکانی که پر از 
جای پارک خالی است، ولی هیچ کدام به 
در ورودی نزدیک نیس��تند– عموما از دو 

راهکار استفاده می کنند:
جس��ت وجوی فعال: به ای��ن صورت که، 
تمام ردیف ها را باال و پایین می کنند و به 
دنبال جای پارکی می گردند که نسبت به 

بقیه به در ورودی نزدیک تر باشد.
پارک ک��ردن در نزدیک ترین جای پارک 
ب��ه در ورودی: در امت��داد ه��ر ردی��ف، 
نزدیک تری��ن محل پارک خال��ی را به در 
ورودی انتخ��اب و خودروش��ان را پارک 

می کنند.
برن��ده کس��ی اس��ت ک��ه خ��ودرو را در 
نزدیک ترین ج��ای پارک ب��ه در ورودی 
پارک م��ی کند. ای��ن ش��خص زودتر از 

دیگری وارد فروشگاه می شود.
آدم هایی که مدام پارکینگ را به دنبال یک 
جای پارک نزدیک تر، باال و پایین می کنند 
زمان بیش��تری را برای این جس��ت وجو 
ص��رف می کنن��د، ول��ی وقت��ی عاقبت 
خودروش��ان را پارک می کنند. نسبت به 
ش��خصی که از راهکار دوم استفاده کرده 
است، به هیچ وجه نزدیک تر به در ورودی 

پارک نکرده است. این کار باعث هدر رفتن 
زمان می ش��ود، ولی هیچ فایده ای ندارد. 
این قبیل افراد به هیچ وجه مسافت کم تر 

را طی نمی کنند.
مشاهدات نش��ان می دهد مردان غالبا از 
راه��کار دوم اس��تفاده و در نزدیک ترین 
جای ممکن پارک می کنند، در حالی که 
زنان معموال به دنبال یک جای نزدیک تر 

می گردند.

 بشین و صبر کن
وقتی پارکینگ عمومی یا خیابان ها به طور 
کلی پر از خودرو هس��تند، مثال شب های 
عید، هدْف تغییر می کند و از یافتن جای 
پارک مناسب، به یافتن جای پارک– به هر 
شکل– تبدیل می شود، بنابراین راننده ها 
در ای��ن ش��رایط از دو راهکار اس��تفاده 

می کنند:
جس��ت وج��وی فع��ال: کل پارکین��گ 
و خیابان ه��ا را ب��اال و پایی��ن می کنند، و 
اگر ج��ای خالی گیر نیاوردن��د، باز هم به 

جست وجو ادامه می دهند.
بشین و صبر کن:وارد پارکینگ یا خیابان 
مورد نظر می شوند، در یک مکان مناسب 
توقف می کنند و منتظر می مانند شخصی 
از یک س��اختمان بیرون بیای��د و یک جا 

خالی شود.
برنده کسی است که نشسته و صبر کرده 

اس��ت. ش��اید این کار کمی بیشتر زمان 
ببرد، ول��ی احتمال موفقیت اش بیش��تر 
است. مش��اهدات میدانی نشان می دهد 
افرادی  ک��ه از راهکار بش��ین و صبر کن 
اس��تفاده می کنند، معموال برای رسیدن 
به جای پارک 8 تا 12 دقیقا صبر کرده،  و 
در آخر محل پارک مناسبی پیدا می کنند 
ولی افرادی که دائما در حال جست وجو 
هستند فقط یک س��وم احتمال موفقیت 

دارند، در حالی که زمان بیش��تری را نیز 
صرف می کنند.

 بی خیاِل در ورودی شوید
بیشتر آدم ها دوست دارند مستقیما جلوی 
در ورودی پارک کنند، فارغ از این که چه 
قدر دردس��ر می کش��ند یا حتی راه شان 
دورتر می شود. پارک کردن در خیابان های 
اطراف یا در محیط پیرامون یک پارکینگ 
عمومی می تواند راه تان را واقعا نزدیک تر 

کند.

 متین و آرام باشید
وقتی منتظ��ر یک جای خالی هس��تید، 
هرگز س��ماجت و بی قراری نکنید. طبق 
یک پژوهش، افرادی که متوجه می شوند 
ش��خصی منتظر جای پارک آنها اس��ت، 
ناخ��ودآگاه م��دت زمان بیش��تری طول 
می دهند تا از جای پارک خارج ش��وند، 
و حتی اگر آن ش��خص اقدام به بوق زدن 
کند، بیش��تر از حد معمول آنها را معطل 

خواهند کرد.
آدم ها ش��اید یک ج��ای پ��ارک را جزء 
قلمروی خود بدانند. بنابراین، وقتی افراد 
زیادی برای یافتن منابع محدود با یکدیگر 
رقابت می کنن��د، تنش ایجاد می ش��ود. 
خشم و غضب در مورد یافتن جای پارک، 
یک مسئله واقعی اس��ت و افرادی که در 

این ش��رایط فک��ر می کنند» م��ن حتما 
برنده می ش��وم، من حتما ب��ه این جای 
پاک می رسم« ممکن است تصمیم هایی 
بگیرند که از آن پش��یمان ش��وند. سعی 
کنی��د به ای��ن کار مثل ی��ک رقابت نگاه 
نکنی��د. ای��ن مس��ئله را درک کنید که 
همیش��ه قرار نیس��ت به یک جای پارک 
مناسب و عالی برسید، پس سعی کنید از 

این کار دست بردارید.

در سوم مهر ماه 1325 در محله بازار، 
کوچ�ه غریبان و به عن�وان پنجمین 
فرزند خانواده  به دنیا آمد. مدتی بعد 
به خیاب�ان دوالب )عارف( نقل مکان 
کردند. وجود چند زمین خاکی فوتبال 
در عارف باعث ش�د فوتب�ال ورزش 
اولش باشد، او البته والیبال هم بازی 
می کرد. دوران ابتدایی را در مدرسه 
توحید گذراند و خیلی زود به تیم ملی 
فوتبال جوانان ایران دعوت ش�د و با 
اینکه س�نش کم بود اما در مسابقات 

1969 تایلند توانست بازی کند. 
 در 15 شهریور 1349 و در 24 سالگی 
توس�ط محمد بیاتی) مربی وقت( به 
تیم ملی دعوت شد و 12 روز بعد در 27 
شهریور، با پیراهن تیم پرسپولیس به 
می�دان رفت. اس�طوره فوتبال ایران 
بازی ه�ای زی�ادی را در زمین خاکی 
نجارکال و با مرحوم ماش�اا... بنفشه، 
محمد فتاحی، داری�وش مصطفوی و 

دیگران انجام داده است. 
حض�ور علی پروی�ن در لواس�ان، به 
دوران جوانیش ب�از می گردد. با او در 
منزلش ق�رار گذاش�تیم و خدمتش 
رس�یدیم. گفت که یک ساعت وقت 
دارد با ما باشد و یک ساعت هم وقت 
دارد تا خودش را به بهشت زهرا)س( 
کنار مزار مرحوم مادرش برساند چون 
در آنجا هم فیلمبرداری و مصاحبه ای 

برایش ترتیب داده اند.

 از چه سالی فوتبال را شروع کردید؟
حدودا س��ال 44 با توپ پالس��تیکی. با بچه 
محل ها یک تیم درس��ت کردیم به نام عارف. 
یک روز امیر آصفی خ��دا بیامرز به دنبال من 
آمد و گفت بیا برویم تمرین پیکان، یکس��ال 
بعد تیم پیکان مرا جذب کرد و 2 س��ال هم با 
این تیم قهرمان شدیم. پیکان که منحل شد، 
در سال 46 پرسپولیسی شدم و تا همین حاال 

هم که در خدمت پرسپولیس هستم. 
 تح�ت تاثیر ک�دام بازیک�ن ایرانی و 

خارجی قرار گرفتید؟ 
بهزادی، کالنی و پرویز قلیچ خانی؛ مربیان 
خارجی هم اوف��ارل از انگلی��س، راجزر و 
رایکوف خیلی خوب بودن��د و مربی ایرانی 
هم مهاجرانی. این را هم بگویم که مسی را 

خیلی دوست دارم. 
 در ح�ال حاضر چه کس�ی در فوتبال 

مورد عالقه تان است؟  
در فوتبال ام��روز ایران متاس��فانه چیزی 

نمی توانم بگویم ولی معموال مردم بازیکن 
دریبل زن را دوست دارند،  مثل علی کریمی 
و ناصر محمد خانی ولی حاال فوتبالیستی در 
قد و قواره اینکه آدم را هنگام بازی و دریبل 

نیم خیز کند وجود ندارد. 
 وضعیت حال حاضر فوتبال را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
زمانی که ما بازی می کردیم؛ پیراهن و رنگ 
باش��گاه خیلی ارزش داش��ت اما حاال پول 
همه چیز شده اس��ت. فقط برای پول بازی 
می کنند و در طول 90 دقیقه حتی عرق هم 
نمی کنند. فوتبال شده پول، البته استعداد 
هم زیاد اس��ت باید به پایه ه��ای فوتبال و 
تیم های پایه رسیدگی ش��ود اگر تیم های 
امید خوب کار کنند نیازی نیست که تیم ها 

بازیکن با پول های زیاد بگیرند. 
 حل مشکل تیم هایی مثل پرسپولیس 

و استقالل نیازمند چه تدبیری است؟ 
تا ای��ن تیم ها خصوص��ی و از زیر مجموعه 
دولت��ی خ��ارج نش��وند مشکالتش��ان پا 

برجاست. 
 جنجالی تری�ن چهره پرس�پولیس؛ 
محم�د مایلی که�ن یکی از ش�اگردان 
شماس�ت دلتان می خواه�د درباره اش 

صحبت کنید؟
 ما 400 ، 500 ش��اگرد داریم که یکی شان 
محمد اس��ت. محم��د از جمل��ه بچه ها و 
شاگردان خیلی خوب است. آشیخ )محمد 
دادکان( هم از ش��اگردان خوب من بودند، 
محمد مایلی زبانش تند است اما بچه بسیار 

خوبی است مشکلش فقط زبانش است. 
 نظرتان راجع به تیم ملی چیست؟ 

شما نظر سنجی های فردوس��ی پور را که 
می بینید همه می گویند خوب اس��ت اما از 
نظر ما اهل فن، کیروش کاری نکرده البته 
بازیکن س��االری را از تیم ح��ذف کرده که 
بس��یار خوب اس��ت و گرنه این نتایج را ما 
هم داشتیم. من مربی بودم در جام جهانی 
چهارم شدیم، در سال 1978  بازیکن تیم 
ملی بودم چهارم ش��دیم، تیم رفت آلمان 
چهارم شدیم، در آمریکا هم چهارم شدیم، 
در جام ملت های آس��یا اوت شدیم. من در 
فوتبال این مملکت 32 قهرمانی آورده ام و 

این شوخی نیست. 
 شما سالیان طوالنی است در لواسان 
هستید، بازی کردید و این جا هم ساکن 
هستید، چه شناختی از فوتبال لواسان 
دارید و چه کمکی می توانید انجام دهید. 
با نژاد فالح و گرشاسبی چندین بار جلسه 
داش��تیم و صحبت کردیم که یک فوتبال 
درس��ت و درمان ایج��اد کنی��م. اتفاقا در 
مالقاتی با ش��هردار ) آقای مرادی( هم در 
این م��ورد صحبت ک��رده ام منتهی همت 
می خواهد، کس��ی که زحمت بکشد، بدود 
و یک اسپانسر خوب که بتواند تیم را اداره 
کند پیدا کنند تا این کار انجام ش��ود. من 
خودم کش��ش فوتبال ندارم اما اگر کمکی 
از م��ن بخواهند انجام می ده��م. بعضی از 
روزهای تعطی��ل از توی ماش��ین، ملت را 
در مجموعه ورزش��ی ن��گاه می کنم چکار 

می کنند، آدم کیف می کند. 
 لواس�ان در لیگ ها تیم دارد آیا شما 
سطح بازی های لواسان را رصد می کنید 
نه، ولی چنانچه خ��وب مدیریت و حمایت 

شوند مطمئن هستم تیم های خوبی شکل 
خواهد گرفت. عابدینی هم در لواسان است 
و باید کمک کند. مسئوالن این بازی ها باید 
زبل باش��ند و  البته کننده این کار، ضمن 

اینکه پول بسیار مهم است. 
 س�ال ها پیش این خبر منتش�ر ش�د 
که پانصد ه�زار تومان به عل�ی پروین 
می دهند که در منچستر بازی کند؛ حاال 
که اگر این خبر را می شنوید چه حسی 

پیدا می کنید؟
نرفتم! بچه ع��ارف بودم، عش��قم توپ 
پالستیکی بود. شبی 5 ساعت اگر بازی 
نمی کردیم می مردیم، دیوانه می شدیم. 
زمان ب��رو برو م��ن بود ول��ی می گفتم 
تیر چ��راغ برق محله م��ان را به صد تا از 
این پول ه��ا نمی دهم! اما اگ��ر االن بود 

می رفتم. 
 60 گل، حاصل یک تورنمنت؛ حاال که 
تاریخ را ورق می زنید چه حسی دارید؟ 

11 گل به قطر در خ��اک خودش، 12 گل 
به دبی در دبی، 7 گل به عربستان در خاک 
خ��ودش و ... )س��کوت می کن��د( اما حاال 
ببینید آنها چه شده اند و ما کجایم!! بازیکن 

ما به قطر می رود تا بازی کند. 
 چرا محمد پروین از فوتبال رفت؟ 

من بدون رودربایس��تی هستم، اگر کسی 
بچه اش را بیاورد خیلی رک با نگاه کردن 
به او می گویم این فوتبالیس��ت نمی شود 
اما محمد فوتبالیست می ش��د. متاسفانه 
ش��اگردان من می آمدند باالی س��رش و 
می خواس��تند عقده های عل��ی پروین را 
س��ر این بچه خالی کنند و ای��ن کارها را 

می کردن��د. محمد ه��م جوان ب��ود و کم 
طاقت، یک روز آمد و گفت می خواهم بروم 
دوره نان صنعت��ی را بگذرانم و به این کار 
وارد شوم، حاال هم کارخانه صنعتی دارد و 
از صبح زود تا دیر وقت مشغول کار است. 

 در فوتبال حرفه ای آیا زندگی ایده آل 
خواهد بود ؟ 

یک فوتبالیس��ت حرفه ای در مصاحبه ای 
گفته بود که 11 شب را هرگز ندیده است، 
یعنی پیش از س��اعت 10/30 می خوابید 
ولی متاسفانه بسیاری از بازیکنان ما خانه 
مجردی دارند و تا دیر وقت 2 و 3 صبح بیدار 
هس��تند و نمی تواند ف��ردا تمرین کنند ما 
هیچ چیز حرفه ای نداریم. بازیکن حرفه ای 
و فوتبال حرفه ای به نفع زندگی خانوادگی 
هم هس��ت چون نظم و انضباط در زندگی 

ایجاد می شود. 
 کدام تیم شهرستانی را دوست دارید؟ 

سپاهان و ذوب آهن. 
 تفریحات علی پروین چیست؟ 

تفریح م��ن خانه و خان��واده ام اس��ت. در 
اینجا گل و گیاه دارم و س��رگرم هس��تم. 
زمین والیبال هم در حیاط داریم که بازی 

می کنیم، با خانواده ام خوشم. 
 حسینیه کجای زندگی شماست؟ 

از بچگی آرزو داشتم یک حسینیه در خانه 
داشته باشیم که خدا خواست و اینگونه شد. 
در این حسینیه به روی همه باز است. این 
حسینیه مال لواسانی هاست و به نیت آنها 
هم ساخته شده اس��ت. خودشان هم اداره 
می کنند و هزینه با من اس��ت. جمعه ها به 
اینجا می آی��م دو رکعت نماز ب��رای پدر و 
مادرم می خوانم و سی دی نوحه ای گوش 
می کن��م و می روم م��ا هم اینگونه عش��ق 

می کنیم. 
 رنگ مورد عالقه تان کدام رنگ است؟

آبی را خیلی دوس��ت دارم و البت��ه بعد از 
پرسپولیس، استقالل هم تیم دومم است. 

 توصیه برای جوانان 
اگر امکانات ورزش��ی زیاد ش��ود جوان ها 
به بیراه��ه نمی روند. آن زم��ان که ما بازی 
می کردیم هزار تا زمین فوتبال بود اما االن 
نیست، همه مسئوالن باید به این موضوع 

ورزش توجه کنند. 
از حضورتان در این گفت وگو تشکر می کنیم
بنده هم تش�کر می کنم، س�الم مرا به 
دوستانمان در شورا و شهردار برسانید. 
از اینکه لواس�ان چنین نش�ریه خوبی 
هم دارد خوش�حالم و برایت�ان آرزوی 

سالمتی دارم.     

و اینکه

و

و
خبر کوتاه

خبرهای کوتاه

معاینه پزشکی رایگان 

دانش آموزان دبس��تان دخترانه شریف شریفی به مناسبت 13 
آبان و روز دانش آموز معاینه پزشکی شدند. 

به گزارش خبرنگار ما، معاینه پزش��کی رای��گان دانش آموزان 
این مدرسه با مشارکت و هماهنگی آموزش و پرورش، مدیر و 
مسئوالن دبس��تان با دکتر محمود صدیق انجام و هدف از این 
کار، بررسی وضعیت کلی س��المت دانش آموزان این دبستان 

اعالم شد.
در پایان معاینات نیز کارت معاینه پزشکی به دانش آموزان اهداء 
شد و دانش آموزان در صورت نیاز به معاینات بیشتر و دقیق تر، 
می توانند تا پایان سال تحصیلی با ارائه این کارت از تخفیف ویژه 
خدمات پزشکی این پزشک بهره مند شوند. فاطمه عسگرکرد 
مدیر دبستان شریف شریفی از همکاری اداره آموزش و پرورش 

و دکتر محمود صدیق قدردانی کرد.   

نابرده رنج گنج میسر نمی شود

در نیمه اول آبان ماه 6 نفر که می خواس��تند خیلی زود به سر 
منزل مقصود )گنج( برس��ند با فلزی��اب و ادوات گنج یابی در 
منطقه حفاظت ش��ده الر توس��ط محیط بانان محیط زیست 
دس��تگیر و با حضور ماموران کالنتری 165 لتی��ان و البته با 
شکایت غالمرضا دزواره ای مسئول میراث فرهنگی لواسانات 

به دادگاه لواسانات معرفی و برایشان پرونده تشکیل شد. 
متاسفانه تعدادی از افراد دستگیر شده از اهالی لواسان و تعداد 
دیگری از ته��ران بودند که پیش از هر اقدامی دس��تگیر و در 
دادگاه رای بر توقیف دس��تگاه و ادوات به نفع سازمان میراث 

فرهنگی )دولت( صادر شد.
طبق قان��ون 564 میراث فرهنگی به همراه داش��تن هرگونه 
دس��تگاه فلزیاب، جرم محس��وب می ش��ود. در همین رابطه 
دزواره ای از عموم مردم خواس��ت در صورت مش��اهده موارد 
مش��کوک با ش��ماره 88342884 ) یگان حفاظ��ت میراث 

فرهنگی( و یا پلیس 110 تماس بگیرند. 

حادثه  در گردنه قوچک 

در اولین س��اعات آغ��از روز یکش��نبه 9 آبان، ص��دای آژیر 
ماش��ین های آتش نش��انی خبر از وقوع یک حادث��ه یا امداد 
می داد. به گ��زارش خبرنگار ما که در مح��ل حضور یافته بود 
در میانه های گردنه قوچک؛ وانت نیس��انی با چند سرنش��ین 
به سمت لواسان در حرکت بود که در یکی از پیچ های گردنه 
س��رعت زیاد و  نبود مهارت کافی در کنترل خودرو باعث شد 
وانت نیس��ان چپ کرده و با برخورد به نیوجرسی های بتونی 

میان جاده از حرکت بازایستد. 
با حضور به موقع ماموران آتش نش��انی، راهنمایی و رانندگی، 
هالل احمر و راهداری جاده برای س��ایر رانن��دگان عبوری، 
ایمن سازی و بالفاصله عملیات امداد و نجات اتومبیل واژگون 

شده آغاز شد.
وانت نیس��ان به کمک جرثقیل آتش نشانی به حالت اولیه باز 
گردانده و به کنار جاده هدایت شد. سپس ماموران راهداری، 
ضمن جمع آوری شیشه های خرد شده نسبت به ایمن سازی 
سطح  جاده که آغشته به روغن و بنزین بود اقدام کردند و پس 
از ساعتی عبور و مرور عادی از سر گرفته شد. خوشبختانه این 

حادثه هیچ مجروحی نداشت. 

نقش خنده در مدیریت زندگی و سالمت
■ علی طالزاد

امروزه استرس و فشار زندگی مدرن، لطمه های شدیدی بر بدن و روان 
انسان وارد می کنند و به همین دلیل بیماری های روانی  مثل اضطراب، 
افس��ردگی، اختالالت عصب��ی و بی خوابی روز ب��ه روز  در حال افزایش 
است. بسیاری از مردم برای فرار از استرس و مشکالت زندگی به سیگار، 
نوش��یدنی های الکلی و موادمخدر پناه می برند که خود، مشکلی است 

بزرگ تر از بقیه مشکالت.
ریشه اکثر مشکالت، استرس است چون زندگی را بیش از اندازه جدی 
گرفته ایم. برای مثال در محل کار، هیچ اثری از خنده نیست ولی خبرهای 
ناگوار تا دلتان بخواه��د! ما برای جدی گرفتن زندگی بهای س��نگینی 

پرداخت کرده ایم حال باید خنده را جدی بگیریم.
 خندیدن نوعی ابراز ش��ادمانی و موهبتی الهی است که خداوند تنها به 
انسان بخش��یده و باید بیاموزیم بدون قید و ش��رط بخندیم. ثابت شده 
»خنده« به بیمارانی که دارو مصرف می کنند و حتی افرادی که گرایش 

به خودکشی داشته اند کمک و آنها را به زندگی امیدوار کرده است.
در دنیا بیش از 25000 باشگاه خنده وجود دارد ولی تعداد آن در کشور 
ما اندک و کم شمار است. باش��گاه های خنده مذهبی، سیاسی، تجاری 
و انتفاعی نبوده و به هیچ نهادی وابس��ته نیستند چون خندیدن با همه 
فرهنگ ها همخوانی دارد و درهای این باشگاه ها بدون هیچ تبعیضی به 

روی همه باز است. فلسفه  آن این است که بخند و همه را بخندان.
منشا خنده هرچه باشد واقعی یا غیرواقعی، تغییرات فیزیولوژیکی یکسانی 
در بدن ایجاد می کن��د. در همه دوران ها و مکان ها مردم به دنبال دلیلی 
برای خنده می گردند اما امروزه در زندگی مدرن پرفش��ار و پراسترس، 
کمتر چیزی گل خنده را بر لبان می گشاید درحالیکه هزاران دلیل ما را 

به اخم کردن وامیدارد.
 میزات تاثیر یک دقیقه خندیدن برابر اس��ت با 10 دقیقه ورزش کردن. 
یعنی خندیدن با تحریک عضالت قلب و عروق و دستگاه گردش خون با 
هر ورزش هوازی دیگری برابری می کند به خصوص برای افراد کم تحرک.

خندیدن در افرادی که به برونش��یت و گرفتگی مجاری تنفس��ی دچار 
هستند، نقش فیزیوتراپی سینه را انجام می دهد.

یک ش��خص عادی به صورت معمول بین 16 ت��ا 18 بار در دقیقه نفس 
می کشد. اگر تعداد تنفس ها کم، سطحی و غیرعمیق باشد، ظرفیت ریه 
کم شده و پس از هربار تنفس، مقداری از هوا در ریه باقی می ماند که به 
آن هوای رسوبی می گویند. هوای رسوبی، دی اکسید کربن بیشتری دارد 

و فقط در اثر بازدم پرفشار یا خندیدن بیرون می آید.
همانگونه که ذکر شد، ریشه بیش از 70 درصد از بیماری ها استرس بوده 
و بهترین راه برای از بین بردن اس��ترس خنده است. خستگی، دلپیچه، 
تهوع، سوءهاضمه، بی خوابی، سرگیجه، سردرد، دردهای پشت گردن، 
احساس تنهایی، دمدمی مزاج بودن، بی قراری و نارسایی حافظه همه از 
اثرات زندگی مدرن است که می توان با خندیدن با همه آنها مبارزه کرد. 
بشر امروز بهای سنگینی برای جدی بودن پرداخته است. حاال باید خنده 

را جدی گرفت ومشکالت زندگی را درهم شکست.
 از همه همشهریان عزیز دعوت می شود به گروه خنده و ورزش صبحگاهی 
بپیوندند. لواسان هوای خوبی دارد و در این هوای سالم، صبح ها هفته ای 
4 روز، روزهای فرد و جمعه، پس از روش��ن ش��دن هوا در زمین فوتبال 
مجموعه ورزشی ش��هدای لواسان)کمربندی( حاضر شوید تا  خندیدن 
و ورزش کردن را با هم به نمایش بگذاریم و س��المت جس��می و روحی 

خود را حفظ کنیم.
 ...ادامه در صفحه 11

دومین المپیاد  کیک بوکسینگ بانوان 
دومی��ن دوره مس��ابقات 
کیک بوکسینگ بانوان در 
رده س��نی جوانان برگزار 

شد. 
به گ��زارش خبرنگار ما، 
ای��ن دوره از مس��ابقات 
تیم هایی از ش��هرقدس، 
مالرد، پردیس، شهر ری، 
اسالمش��هر، ش��هریار، 

جنوب غرب و جنوب ش��رق تهران، باقرشهر، بهارس��تان و نیز تیمی از لواسان حضور 
داشتند که با میزبانی اداره ورزش و جوانان لواسان )تربیت بدنی( برگزار شد.  در پایان 
تیم های شهرقدس، بهارستان و اسالمشهر به ترتیب به عنوان تیم های اول تا سوم این دوره از 
مسابقات معرفی و با حضور، بهنام صالحی زاده نایب رئیس شورای شهر، یوسف شیخی عضو 
شورای شهر، ابوالفضل علیپور مسئول اداره ورزش و جوانان، مسئوالن و مربیان ورزشی و 
عالقه مندان جوایز خود را دریافت کردند. مسئول برگزار کننده این دوره از مسابقات فاطمه 

اسدیان ورزشکار مطرح کیک بوکسینگ و پیشکسوت این ورزش بود.    

تیم فوتبال شهرداری در لیگ دسته یک 

تیم فوتبال شهرداری در آخرین بازی خود توانست با غلبه بر حریف به لیگ دسته یک صعود 
کند. صعود این تیم به لیگ دسته یک را تبریک می گوئیم.

»سرخه کشاورز«  در دسته یک 

تیم فوتبال سرخه کشاورز در یک بازی پرگل توانس��ت با غلبه بر تیم حریف، به لیگ 
دسته یک فوتبال لواسان صعود کند. در این دوره از مس��ابقات، تیم های شهرداری و 

امید ناران نیز به ترتیب به مقام های دوم و سوم دست یافتند. 
محمد گرمابدری که به تازگی سرپرس��تی این تیم را برعهده گرفته است به خبرنگار 
ما گفت برنامه های بلند مدتی را برای تیم های پایه س��رخه کشاورز در دست داریم و 
امیدواریم در س��ال های آتی بتوانیم بهره وری الزم را از آن کارهایی که در دست انجام 
داریم ببریم.  قهرمانی تیم فوتبال سرخه کش��اورز و صعود این تیم به لیگ دسته یک 

را تبریک می گوئیم.  

هدیش
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در تصویر، شخصی را می بینید که به مقتضای وظیفه اش برای 
الیروبی جوی آب و کانال های شهر اینچنین در حال زحمت 
کشیدن است و البته شرم باد بر کس�انی که بدون توجه به 
زحمات این عزی�زان، بی محابا زباله های خود را در س�طح 

خیابان و جوی و ... رها می کنند.
به این تصویر دقت کنید و خیره ش�وید تا بدانند هزینه این 
بی مالحظگی را چه کسانی و چگونه باید بپردازند! پس یادمان 
باشد س�هم خودمان را در پاکیزگی ش�هر و البته کره زمین 

بپردازیم.  

درختان چنار در مس��یر طرح تعریض و بازگشایی محور سبو در 
اقدامی قابل توجه به مکان دیگری )حاش��یه جاجرود( منتقل و با 

رعایت اصول فنی  نسبت به کاشت آنها اقدام گردید. 

نامه واردهخبر کوتاه

تقدیری به لطافت گل 
»از تالش های بی شائبه و دائمی آقای حسن اسدیان، سرگروه فضای 
سبز و تیم همراهش که فضای سبز و زیبای این منطقه را با دلسوزی 
خاصی زنده نگه داشته و به طور جدی به امور آن رسیدگی می کنند 
صمیمانه قدردانی کرده و آن را مرهون اهتمام و کوشش شهردار و 

دیگر خدمتگزاران مجموعه شهرداری می دانیم.« 
آنچه خواندید بخش��ی از نامه تعدادی از س��اکنان بلوار ایثارگران، 
مخابرات و آیندگان است که خطاب به شهردار لواسان نوشته و آن 

را امضاء کرده اند. 

  شهر نونوار شد
پروژه روکش آسفالت خیابان های سطح شهر به پایان رسید. 
به گزارش خبرنگار ما و به نقل از معاون فنی و عمرانی شهرداری 
در سال 94 و 95 بیش از 350 هزار مترمربع از معابر سطح شهر 
زیر پوشش کامل آسفالت قرار گرفت. در همین رابطه شهروندان 
مناطق مختلف شهر به عناوین مختلف از این اقدام بزرگ 
شهرداری که برای نخستین بار در این سطح اجراء شد قدردانی 
کردند. 
نصب بنر و ارسال نامه هایی با امضاء شهروندان حکایت از 
رضایتمندی اهالی محله ها داشته است و با برنامه ریزی های 
انجام شده، شهرداری از ابتدا هم به دنبال ایجاد رفاه بیشتر برای 
شهروندان بوده است.  

 مراحل پایانی پروژه کافی شاپ سبو 
پروژه کافی شاپ سبو که از ابتدا به منظور بهره مندی شهروندان 
و ورزشکاران و البته ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری طراحی 

شده است آخرین مراحل نصب ادوات را طی می کند.
این پروژه در ضلع جنوبی ورزشگاه تختی واقع شده و 

چشم اندازی از باغ های اطراف را داشته و به عنوان یک مرکز 
رفاهی به مشتریان خدمات خواهد داد. مراحل پایانی نصب 
لوازم ضروری این پروژه از جمله نصب آسانسور، ستون های 
داخل سالن، نصب چوب و شیشه و شیرآالت سرویس های 

بهداشتی در حال انجام است و کارهای دکور داخلی از جمله 
اجرای کاغذ دیواری و سایر کارها با پیشرفت فیزیکی بیش از 
90 درصد رو به پایان است.  این مجموعه رفاهی در ایام دهه 

فجر رسما افتتاح شده و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.  

کار تعریض، بازگشایی و برداشت خاک معبر 25 متری سبو،  
توسط واحد نقلیه شهرداری در حال انجام است. 

 در میدان بسیج ناران چه خبر است؟! 
عملیات طراحی میدان بسیج ناران و اطراف آن آغاز شد. 
به گزارش خبرنگار ما، کار طراحی المان و تغییرات محیطی میدان بسیج و اطراف آن به پایان رسیده و عملیات 
عمرانی آن آغاز شده است. در این میدان طرحی اجرا خواهد شد که برگرفته از نام بسیج است. در وسط میدان 
عالوه بر آبشار، کلمه »بسیج« در فرمی زیبا بر روی سازه نمایان شده و در روی زمین، پایه های قرمز رنگی 
که بیانگر قطرات خون شهید است به چشم می خورد. حرکت مدور  کلمه »بسیج« بر روی سازه، برگرفته از 
پیشانی بند بسیجیان است. ضمنا در پنج گوشه از میدان؛ نماد هایی با اسامی امامان طراحی شده که در حال اجرا 
است. 
دیوارهایی نیز در اطراف میدان در حال احداث است که ضمن نورپردازی، به عنوان نمایشگاه یادبود و همچنین 
ایستگاه خطوط حمل و نقل عمومی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

 تسریع در انجام یک پروژه 
عرشه فلزی پل تیمورآباد به طول 26 و عرض 12 متر ساخته 

شد. 
به گزارش خبرنگار ما و به نقل از مهندس سیدمصطفی ایگه ای 
معاون فنی عمرانی، کار بتن ریزی کوله های شمالی و جنوبی 

نیز با پیشرفت بیش از 70 درصد در حال اتمام بوده و برای 
سرعت بخشی پروژه کار ساخت عرشه فلزی پل به طول 26 و 

عرض 12 متر در کارگاه آهنگری در حال انجام است. 
 این پل شمال و جنوب تیمورآباد را به هم متصل خواهد کرد. 

برنامه ریزی های انجام شده درخصوص بهره برداری از پل 
مذکور به گونه ای است که در دی ماه 95  مورد بهره برداری قرار 

خواهد گرفت.  

 چهره پاییزی شهر

 برگزاری کالس های تفکیک پسماند در درمانگاه پیامبر اکرم)ص(

 گلکاری مدل دار در حاشیه دریاچه ها

 بازسازی روکش آسفالت پل فلزی و نورآرایی این پل

 عملیات کفپوش معبر گلخانه

 ایجاد سوله شن و نمک برای روزهای برفی

 آسفالت معابر شهر بازسازی شد

 ساخت آالچیق های جدید در حاشیه دریاچه

جمع آوری زباله به صورت تمام وقت

 هرس پاییزی درختان در حال انجام است

 بازسازی و مرمت مجسمه مادر در  میدان مادر 

گزارش تصویری از فعالیت واحدهای مختلف شهرداری
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نیکنام ده

■ حسین فتاحی
در فاصله حدود 17 کیلومتری ش��رق مرکزشهر 
لواسان، 2 کیلومتر مانده به جاده جاجرود - لواسان 
بزرگ و در ارتفاع 1890 متر از سطح دریا، روستای 
قدیمی نیکن��ام ده ) NIKNAM DEH ( قرار 
دارد. این روس��تا در تقس��یمات کش��وری جزو 
دهستان لواس��ان بزرگ و بخش لواسانات است. 
مختصات جغرافیایی منطقه نیکنام ده ؛ 35 درجه 
و49 دقیقه و 07 ثانیه ش��مالی و 51 درجه و 43 

دقیقه و 54 ثانیه شرقی است. 
 روس��تای نیکنام ده همانند روس��تای کند علیا 
پرجمعیت و از روس��تاهای بزرگ شهرس��تان 
ش��میران به حس��اب می آید. براس��اس نتایج 
سرشماری مرکز آمار کشور در سال 1385 این 
روس��تا دارای 506 خانوار و 1739 نفر جمعیت 
بوده ک��ه از این تعداد 928 نفر م��رد و 811 زن 
هستند. بدون شک جمعیت این روستا در فصول 
بهار و تابستان و همچنین سپری شدن سال های 
اخیر، بسیار بیشتر از این خواهد بود. بنا به گفته 
یکی از مس��ئوالن محلی جمعیت این ده بیش 
از 5 هزار نفر اس��ت. نیکنام ده از سمت شمال به 
روس��تای برگ جهان و لواس��ان ، از سمت شرق 
به روستای رسنان و لواس��ان، از سمت غرب به 
رودخان��ه برگ جهان و ماوراء آن اراضی روس��تا 
سبوبزرگ، و از س��مت جنوب به روستای کمرد 
منتهی می شود. غیر از روستای نیکنام ده لواسان 
، دهس��تانی  از توابع نور مازندران نیز به این نام 
وج��ود دارد. درخصوص نام و وجه تس��میه این 

روستا مطلب مدونی یافت نشده است. 
بافت قدیمی این روس��تا تقریب��ا از بین رفته و 
به جای آن، بناه��ای جدید اح��داث و بناهای 
عمومی مثل مس��جد و حمام ده نیز تخریب و 
بازسازی شده است. روستای پر رونق نیکنام ده 
دارای چهار مس��جد به نام های مسجد حضرت 
ولیعصر)عج( که حدود چهل سال پیش بازسازی 
شده اس��ت، مس��جد مادر یا مس��جد حضرت 
فاطمه)س(، مس��جد ام��ام رضا)ع(، مس��جد 

صاحب الزمان)عج( است . 
 این روستا یک حسینیه بزرگ، کتابخانه عمومی، 
دو مدرس��ه تا مقطع دیپلم)دخترانه و پسرانه( 
، حم��ام عمومی و خانه بهداش��ت، قبرس��تان و 
غسالخانه، مخابرات ش��ورای اسالمی و دهیاری 
دارد. لوله کشی آب روستایی، لوله کشی فاضالب 

و لوله کشی گاز نیز در آن انجام شده است.
اس��امی آنانی که بال در بال فرش��تگان در جوار 
حق آرمید ه اند، نترسیدن و ترس را بر دل دشمن 

انداختن و از اهالی روستای نیکنام ده بوده اند
شهید رضا یافتیان، ش��هید علینقی سبزعلیان، 
شهید احمد طاهریان، ش��هید محمود یافتیان، 
شهید حمید طاهریان، شهید مفقوداالثر عباس 
یافتیان، ش��هید محمد علیان، شهید اسماعیل 
یافتیان، شهید جواد یافتیان، شهید محمدرضا 
افتخاری، ش��هید جاوید االث��ر فریدون گندمی، 
ش��هید علی اصغ��ر گندمی، ش��هید رمضانعلی 
عبادی، شهید نقی گندمی، شهید محمود علیان 
و شهید انقالب اسالمی محرمعلی گندمی. پیکر 

پاک اکثر شهدای این روستا  در بهشت زهرا)س( 
تهران مدفون است.

دکتر کریمان به سال 1356 در کتاب ارزشمند 
»قصران«، نیکنام ده را چنین آورده است: » این 
دیه جزء لواسان بزرگ اس��ت و در 9 کیلومتری 
ش��مال راه طهران به دماون��د  و 10 کیلومتری 
مش��رق گلندوک افت��اده اس��ت. جمعیتش در 
فرهنگ جغرافیایی ایران 1322 تن و در فرهنگ 
آبادی های کش��ور 1203 تن قید ش��ده است. 
از چش��مه س��ار و رودخانه برگ جهان مشروب 
می ش��ود. دبس��تان و انجم��ن ده دارد. تع��داد 
گوس��فندانش 1400 راس اس��ت. 49 هکت��ار 
گندم��کاری و 22 هکت��ار ج��وکاری و 7 هکتار 
باغ و قلمس��تان دارد. محصولش گن��دم و جو و 
عدس و لوبیا و نخود، و میوه اش سیب و گیالس 
و گردو و آلوزرد و آلبالوست. شغل اهالی زراعت و 
گوسفندداری است و سابقا کرباس بافی نیز مورد 

توجه بوده است.«)1 (
روس��تای نیکن��ام ده از صحراه��ا و م��زارع و 
چشمه ساران متعددی تشکیل شده که اسامی 

تعدادی از آنها به این شرح است:
 کهن��ه ده و صحرای کهنه ده، پی س��رکوهک، 
شهرستانک، چال رحیم، توک بدشت، حلیستان 
باال و پایین، سیاه خونی، سرآسیاب، ِگِرِدش، باغ 
مل��ک، مرجوج��ارک، اووَری ) OVARI (، ده 
نیکنام ده، دره سار، پش��ت محله، دره چال باغ، 
باغ سرلَک، صحرای بارا ، صحرای خرماندو، ِدهوا 
)  DAHVA( ، صح��رای ک��ول ِون، صحرای 

پولک الون، صحرای پی کیله، س��یاه کوهک، تپه 
مالویدر، تپ��ه گل چرخی ، باالنکوه، ش��اهون، 
چشمه دره سار، چشمه علیان، چشمه باغ سرلک، 
دراز چشمه، چشمه مرجوجارک، چشمه گردش، 
قنات پی سرکوهک، س��ماوات، قنات و صحرای 
حس��ن آب��اد، آب دره و چش��مه آب دره، قنات 
عسلک، صحرای و چشمه هنزا، صحرای لوخان، 
صحرای خانه روبار، صح��رای النبان، صحرای و 
چشمه زرین در، خانه گافه و چشمه خانه گافه، 
صحرا و چش��مه لزور، صحرا و چش��مه شیرج، 
صحرای سوادر، چشمه سوادر، صحرای میالرد، 
لوارک، صحرای س��رخه زمین بن��د مگس کمر، 
صحرای نرمه ش��یر، س��یاه طول، دره نوجوان، 

صحرای دوآب و صحرای الون. 
اینجا و آنجای روستا درختان قدیمی از نوع توت، 
گردو  و چنار دیده می شود که بعضا بیش از صد 
سال قدمت دارند. درختی که ثبت میراث طبیعی 

کشور باشد یافت نمی شود. 

 تپه باستانی استل سومه وار
در روس��تای نیکنام ده، محوطه باستانی وجود 
دارد که ش��رح آن به نقل از جناب آقای پازوکی 
مدیرکل سابق میراث فرهنگی استان تهران عینا 
برای خواندگان گرامی آورده می شود:» در فاصله 
حدود 2 کیلومتری شرق روستای نیکام ده و در 
انتهای شمالی مزرعه سماوا و در دامنه ارتفاعات 
شمالی مشرف بر روس��تای نیکام ده  و در سمت 
ش��مال اس��تخر آب مزارع محل و در موقعیت 

جغرافیای��ی 35 درجه و 48 دقیق��ه 58.8 ثانیه 
عرض جغرافیایی و 51 درجه و 44 دقیقه و 48.3 
ثانیه طول جغرافیای��ی و در ارتفاع 1987 متر از 
سطح دریا، تپه منفرد برجس��ته ای وجود که از 
سطح زمین های اطراف حدود 10 متر بلندتر بوده 
و اهالی آن را به نام»استل سومه وار« می شناسند. 
»اَستل یا اِس��تل« مترادف استخر است و اهالی 
منطقه محل های ذخی��ره یا جمع آوری آب را به 

این اسم می نامند. 
محل استل سومه وار محوطه ای است به وسعت 
حدود 5 در 10 مترمربع و تمامی سطح آن را آثار 
حفاری های غیرمجاز آشفته کرده است. حاصل 
حفاری های انجام ش��ده، گودال ه��ای متعدد و 
قطعات سفال های متعلق به دوران تاریخی است 

که در سطح و اطراف تپه پراکنده شده. 
با توجه به نوع سفال های یافته شده از این محل 
می توان قدمت آن دوران تاریخی را تعیین کرد. 
به نظر می رسد محوطه استل سومه وار مکان 
استقرار موقت بوده و در قسمت هایی از آن نیز 
چند قبر وجود داش��ته که بخش هایی از آن بر 
اثر حفاری غیرمجاز تخریب شده است. اما در 
آن نقاطی وجود دارد که ثبت و س��پس انجام 
کاوش های علمی می تواند به سواالتی در مورد 
نحوه زندگی، نوع استقرار و کاربرد اصلی محل 
پاسخ دهد. این اثر ارزش��مند در مهرماه سال 
1382 تحت ش��ماره 10367 در فهرست آثار 

ملی به ثبت رسیده است.«)2( 
با توجه به وسعت جغرافیایی، کشش جمعیتی، 

رونق خدمات غیر کشاورزی و توانایی های بالقوه، 
این روس��تا می تواند از نظر تقسیمات کشوری 
به شهر تبدیل شود و مس��ئوالن محلی و اهالی 
مدت هاست به دنبال این مهم هستندو از طرفی 
با توجه به صحراها و مزارع متعدد اطراف و پستی 
و بلندی های منحصر به فرد و در صورت تکمیل 
زیر ساخت های اقتصادی، این روستا می تواند به 
عنوان روستایی با هدف گردشگری ثبت و معرفی 
شود. نگارنده بر خود الزم می داند از راهنمایی های 
ح��اج روح ا... یافتیان و مجید جمالیان تش��کر و 

قدردانی کند.
1- کریمان، حس�ین، قصران) کوهس�اران(، 
انجم�ن آثار و مفاخر فرهنگ�ی، تهران، جلد 

اول، ص 484 و 485
2- پازوک�ی ط�رودی، ناص�ر، آث�ار تاریخی 
ش�میران، اداره کل میراث فرهنگی اس�تان 

تهران جلد اول، 1382، ص 150

Niknamdeh   containsseveral deserts, farms and 

fountain whose names are as follows: Kohne  

Deh,  Sar Koohak,   Shahrestanak, Chal Rahim, 

tuk Badasht, Halystan, Siyah  Khooni, Sarasiab 

, Baghe Malek,  Ovari,  Dare Sar, Sarlak,  Baran 

desert,  Shahoon,  Asalak aqueduct,  Henza,  Shiraj,  

Milard,  Siyah  Tool,  Nojavan,  Do-Ab desert,  Alon  

desert……..
Here and there in Niknamdeh old trees such as 

mulberry, walnut, and sometimes sycamores 

withmore   than hundred years old are seen.

The Ancient Hill, Estal Soumeh Var

There are 10 ancient areas in Niknamdeh    about 

which their description is brought here directly by the  

former general manager of Tehran cultural heritage 

office:
“At approximately about 2 kmof east of Niknamdeh 

and at the end northof Samava farm inthe northern 

hillside Niknamdeh  village , in the geographical 

location of latitudeof 35 degrees  and 48 minutes 58.8 

seconds and the geographical location of longitude 

of  51 degrees and 44 minutes and 48.3 secondsat 

an altitude of 1987 meters above sea level, there is a 

unique outstanding hill that    is 10 meters higher than  

the surroundingfieldsthat the people know it as Estal 

Soume Var.”
Estal is synonymous withpool and the people knowit as a place 

for the collection and storage of  the water. EstalSoumeVar 

is a  placewith an area of about 5 to 10 square meters and all 

ofits surface  is complicated withunauthorized excavations. 

Numerous pits and pieces of pottery belonging to the historical 

periodarescattered across and around the hill.

It seems that Estal has been a temporary place for living and 

there are some graves that parts of them havebeen destroyed 

as a result of the illegal excavation. But there are some parts 

there that can answer questions aboutlifestyle, type of 

establishment and the main application of  the place.This 

valuable place has been registered in the nationalindex in 

October 1382 under number 10367.
Due to the geographical area, the population,boom andthe 

potential of non-agricultural services, thisvillagecan 

beturned into a city from the viewpoint of country divisions 

and local officials and residents have followed this 

matterfor a long time. On the other hand, according to 

multiple fields,deserts and surrounding terrain, and 

uniquevicissitudes, and uponthecompletionof economic 

infrastructure, thisvillage can be registered and introduced 

asa purpose of rural tourism. The author considersit 

necessary toappreciate Mr. Haj Rouhollah Yaftiyan and 

Mr. Majid Jamalianfor their worthwhile   tips.

Niknamdeh has some martyrs who are lied in the vicinity 
of God including: Martyr Reza Yaftiyan,  Alinaghi 
Sabzaliyan,  Ahmad  Taherian,  Mahmoud  Yaftian, 
Hamid  Taherian,  missing  Abbas  Taherian,  Mohamad  
Aliyan,  Esmaeel  Yaftiyan,  Javad  Yaftiyan,  Mohamad-
Raza Eftekhari,  Fereydoun  Gandomi,  Ali Asghar  
Gandomi,  Ramezan-Ali  Ebadi,  Naghi  Gandomi,  
Mahmoud  Aliyan  and  Moharam-Ali Gandomi. The 
holy body of  the majority of thesemartyrs has been  
buried in the cemetery in Tehran.
The  late     doctor    Kariman  in  1356  has  written  in his  
worthy  book,    “Ghasran” about  Niknamdeh: “ This 
village belongs to   big     Lavasan    and  is  located from 
north  in  9  kilometers to Damavand  and  from  east in 10 
kilometers toGalanduak. Its  population  in  gazetteer  of  
the  country   is 1322 members   and  in  encyclopedia of  
counties  is1203  members.
It  has a   school, and an association and1400 sheep.  Ithas 
49 hectareswheat field  and 22 hectares barley  field and   
7 hectares of gardens and nurseries. 
Its  product  is  wheat, barley,   lentils, beans and 
peas and its fruit is apple, cherry, walnut, plum and 
sour cherry. The  job  of  its  people  is agriculture,    
nursing   sheep andalso    weaving burlaphasbeentaken 
intoconsideration previously.”

At   a distance of about 17 km of  east  of Lavasan 
downtown, and 2 km tobigLavasan and at an 
altitude of 1890 meters above sea level, the old 
village NIKNAM DEH is located. This villagein 
administrative divisions is a part of big   Lavasan and 
Lavasanat.
Its  geographical    location  of  latitude  is  35  degrees  
and  49  minutes   and    its    geographical    longitude  
is  51  degrees  and  43  minutes. Niknamdeh like 
Kond-e-Olya, is populated and considered as one of 
the largest villages in Shemiranat. According to the 
censusof  population  in 1385,   this village has 506 
households and a population of 1739 people,from 
which 928are men and 811 are women.Of course     
this number is much more than this after last few years 
and duringspring and summer.It leads from north to 
Barge Jahan, from east to Rasanan,   from    west to 
Barge Jahan riverand    bigSabou, and from south 

to the village of Kamard.Apart from Niknamdeh 
in Lavasan, there is another   village   with the same 
namein Noor   of   Mazandaran. No written document 
isfound about   the appellation of this village.
T h e o l d  t e x t u r e  o f  t h i s  v i l l a g e  i s 
almostdisappearedandis    replaced by new 
buildings. Public buildings such asmosques and 
bath have beenreconstructed. Niknamdeh has four 
mosques. One of them isVali-e-Asr which has been 
reconstructed about forty years ago. Three others 
arethe Mother Mosque or Hazrat Fatima (SA), Imam 
Reza (PBUH) Mosque,   and   Imam Zaman (AS). 
Also it hasa major religious site,a public library, two 
schools upto graduate school (girls and boys),apublic 
bath and a health center, acemeteryand mortuary, 
telecommunication office, rural water and sewage 
piping, Islamiccouncil anditsgas piping is on  the 
progress.

Niknamdeh
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گوینده برتر جشنواره دوازدهم رادیو 

گفت و گو با یکی از قدیمی ترین معلمان شهر

مدیر تولید رادیو جوان: کار هنری عشق می خواهد 

سفره درس می انداختم

مسابقه

عصر یک روز سرد پاییزی ما را به خانه اش در باغ سینک 
دعوت کرد. خانه ای زیبا که نشان می داد صاحبش اهل 
دل است. در گوشه و کنار باغ و خانه اش می شد به تعلقات 
خاطرش پی برد. مهربان و خونگرم ب��ود، آنقدر که آدم 
احساس غریبی نمی کرد. با چای داغ به پیشوازمان آمد، 
در همان ابتدای ورود و سالم و علیک، تن صدایش آدم را 
در جا میخکوب می کرد. مسئوالن رادیو حق داشتند که 
با گذشت بیش از 4 دهه، باز هم او را رها نکنند. آرامش 
عجیبی در چهره اش بود و در رفتارش َمِنش خاصی جلب 

توجه می کرد. گپ و گفتمان با استاد رفیعی را بخوانید.
 وی پنجم اس��فند 1321در خانواده ای ب��زرگ  به دنیا 
آمد،جد بزرگش��ان تولیت آستان قدس را عهده دار بود. 
او دوران تحصیل را در تهران سپری کرده و عمال هم در 
آنجا ساکن است اما یکی از بهترین بخش های زندگی اش 

حضور در  روستای »سینک« است.
 تعطیالت مدارس در تابس��تان و حضورشان در لواسان 
از بهتری��ن خاط��رات اوس��ت، محمدمحس��ن رفیعی 
می گوید: تابستان که رو به تمام شدن می رفت اصال دلم 
نمی خواس��ت که به تهران برگردم! شهریور که می شد 
گل های س��نبله در باغ می رویید و خبر از پاییز می داد. 
من بر مبنای تفکر بچگی ام سنبله ها را لگدمال می کردم 

تا در نیایند؛ چون دلمان نمی خواست برویم. 
 ورود به رادیو 

در س��ال 1350 رادی��و فراخوانی برای ج��ذب گوینده 
گذاش��ت که 700 نفر در آن شرکت کردیم. در بین این 
تعداد، 30 نفر قبول ش��دیم و طی یک دوره 6 ماهه فن 
بیان و راه و روش اجرا و گویندگی این کار را به ما آموزش 
دادند. پس از طی ای��ن دوره با برگزاری آزمونی دیگر، 9 
نفر پذیرفته ش��دیم که من شاگرد برتر و نفر اول شدم و 
از همان زمان  عمال کارم درتایم های کوتاه اعالم برنامه 

آغاز شد. 
 چرا گویندگی 

دانشجو بودم که خیلی ها به من گفتند صدایم خوب است 
و این انگیزه ای شد که در این آزمون شرکت کنم، وقتی 
وارد این رشته شدم جذابیت کار آنقدر زیاد بود که هنوز 

هم آن را ادامه می دهم. 
 چرا رادیو

عش��ق به هنر و جذابیت های کار صدا، مرا وادار به ورود 
به این حرفه کرد. تمام هم و غم ما در رادیو این است که 
هرآنچه که باید به مخاطب منتقل شود به واسطه صدا 
منتقل ش��ود، در رادیو صدای خ��وب و انتقال حس به 

شنونده بسیار بسیار حائز اهمیت است.

 چرا کار هنری در رادیو 
 درکارهای هنری از جمله گویندگی، ش��ما درگیر احساس 
می شوید، درگیر آنچه که باید القا و آنچه که باید اجرا کنید؛ 
همه جمع ش��ده و یعامل قوی به نام عش��ق هنری به وجود 
می آورد و اینجاست که کار در رادیو جذابیت خاصی خواهد 

داشت. 
 کدام شبکه و کدام برنامه ها 

در ابتدای ورودم در رادیو سراسری با اعالم برنامه مشغول شدم 
و بعدها با دو برنامه هر روزه »کارگر و کشاورز« اجرا می کردم. 
بعد از گرفتن درجه ارشد گویندگی به عنوان مدیر تولید رادیو 
جوان انتخاب شدم و تعدادی از جوانان با استعداد و عالقه مند 
به این هنر را پس از آزمون و گزینش های الزم به کار گرفتیم 

که البته در میان آنها پزشک هم بود. 
 کدام برنامه ها 

در حال حاضر فقط جمعه شب ها برنامه »فرهنگ مردم« را 
اجرا می کنم اما تا پیش از ای��ن، در اکثر برنامه های رادیویی 
برنامه داش��تم مثل: برنامه علم و زندگی، خانه و خانواده، راه 
شهر، بعد از سالم، آواها و نواها، فرهنگ مردم، کاروانی از شعر 
و موسیقی، شاهکارهای ادبیات جهان و حتی در مقاطعی به 
شمال کشور می رفتیم و برنامه رادیو دریا را اجرا می  کردیم، 
ش��اهکار ادبیات جهان، کاروانی از ش��عر و موسیقی، 8 سال 
راه شب، 15 س��ال راه خانواده و نیز برنامه علم و زندگی جزو 

کارهای من است.
 نسل جدید 

نسل جدید، عشقی که ما داریم را ندارند، البته شاید هم به این 
دلیل است که زمانه تغییر کرده، شاید هم معیشت که در حال 

حاضر اصلی ترین مشکل مردم است، باعث شده آن عشق و 
عالقه در جوان ما نباش��د. در دوران م��ا اصال حقوق و درآمد 

ماهانه مهم نبود و هر چه می دادند کفایت می کرد. 
 هدف ما

هدف ما ارائه کار بهتر و پیشرفت بود. انگیزه، ایده، ذوق و شوق 
ما، اجرای بهترین برنامه ها در سطح عالی است. 

 شغلی دیگر در کنار گویندگی
در حال حاضر من به هی��چ عالقه مندی توصیه نمی کنم که 
صرفا به کار در ادیو یا گویندگی بسنده کند، چرا که در زندگی 

شخصی موفق نخواهد بود و حقوق ها کفایت نخواهد کرد. 
 فرزندانم این شغل را نخواستند

فرزندانم در کار و حرفه من وارد نشدند. نه آنها آمدند و نه من 
خواستم که بیایند! دخترم کارشناسی ارشد ادبیات فارسی 
خوانده و 3 پسرم مهندس کشاورزی، مواد و کامپیوتر هستند.

  اولین حقوق 
حقوق من پس از استخدام در سال 1350 ، 500 تومان بود 
که از صندوق رادیو می  گرفتیم و بعدها حساب باز کردند و به 
حسابمان می ریختند. خاطرم هست که به دلیل آنکه شاگرد 
اول بودم، پیش��نهاد 750 تومان حقوق دادند که با مخالفت 
روسای رادیو مواجه شد و گفتند همه یکسان دریافت کنند. 

 بازنشستگی 
در سال 1378 رس��ما بازنشسته شدم اما همانطور که گفتم 
هنوز برنامه اجرا می کنم. به نظرم هویت رادیو و برنامه کامال 

با گوینده عجین شده است. 
 برنامه طالیی 

اجرای تمام برنامه ها برای من جذابیت دارد و همه را دوست 

دارم و همه را با هم��ان عالقه اجرا کردم اما برخی از برنامه ها 
به ذهن و ذات مجری نزدیکتر است و برنامه فرهنگ و مردم 
برای من از آن دست برنامه هاست و بیش از چهل سال است 

که آن را اجرا می کنم.
 اساتید در گذشته 

دکتر سجادی، تورج فرازمند، مهدی قاسمی، انجوی شیرازی 
و تقی روحانی اساتید ما بودند که تقی روحانی بیشترین دین 

را به گردن ما دارند. برای همگی شان طلب آمرزش می کنم.
 رادیو لواسان 

راه اندازی رادیو محلی در لواسان نیازمند اخذ مجوز از صدا و سیما 
و البته وجود یک اسپانسر قوی است. در این راه هر کمکی از بنده 
بر بیاید کمک خواهم کرد البته پر کردن زم��ان برای این رادیو 
مشکل خواهد بود مگر اینکه یکی دو ساعت برنامه محلی پخش 

و سپس آنتن با شبکه های سراسری پر شود. 
 درد دل 

جد مرحوم ما حاج محمدعلی خان، از بزرگان واقف لواسان 
بود و زمین ها و باغ های زیادی را وق��ف امور خیریه کرد که 
متاسفانه از ید ما خارج شده و اصال معلوم نیست که بر سر این 
وقفیات چه آمده یا می آید! دلم می خواهد زودتر تکلیف این 

اموال مشخص شود. 
برای این پیشکسوت هنر رادیو، تندرس��تی و موفقیت آرزو 

داریم.  

خیلی از دختران این شهر سرکالس هایش نشسته اند و با 
او خواندن و نوشتن یاد گرفته اند.عشق به آموزش آن هم 
به سبک خودش در همه وجودش جاری است  و همین 
ویژگی از او یک معلم »خاص« س��اخت. آموزگاری که  
تدریس را از 18 سالگی شروع کرد و بیش از چهار دهه 
اس��ت که نه رهایش می کنند و نه خودش دل می کند 

از عشق اش!
می گوید دیوانه وار کالس اول ابتدای را دوس��ت دارد. 
تاثیری که در کودکی از معلم کالس اولش،گیتی نادری 
گرفته و بعدها روش تدریس مرحوم نیرزاده از او معلمی 
ساخت با سبک جدید در تعلیم که ابداع خودش است. 
همه شاگردانش ش��یوه تدریس را دوست دارند به هر 
مدرسه ای که پا گذاش��ته، آموزش به کالس اولی ها را 
انتخاب کرده کالسی که خیلی از همکارانش از آن فراری 
هستند. وی معتقد است هر کالس اولی باید بتواند پس 
از چند ماه حروف غیر عربی را بخواند، بنویسد و توانایی 
خواندن برخی از تابلوهای خیابان را داشته باشد و این 
اتفاق هر سال در دوران کاری من و برای اکثر شاگردانم  

ممکن است. 

 آغاز به کار 
فاطمه باباخانی تیموری، در سال 1356 پس از  پایان 
دوران دبیرستان در رش��ته مربی کودک پذیرفته و در 
آموزش و پرورش، س��همیه منطقه 7 )س��یدخندان( 
ش��د. البته او و سایر دوس��تانش عمال برای تدریس به 
اسالمشهر اعزام ش��دند و تا سال 1370 در همان شهر 
و با کالس ه��ای 50 - 60 نفره روزگار گذراند. وقتی در 
مدرسه ای در اسالمش��هر از وی پرسیدند چه کالسی 
را برای تدریس می خواهد و او گف��ت کالس اول، این 
انتخاب آنقدر برای مدیر مدرسه عجیب بود که سوالش 
را دوباره پرسید و بعد گفت: در اینجا کمتر کسی کالس 
اول را انتخاب می کند و ما هر س��ال برای این موضوع 
مش��کل داریم و حاال بس��یار خوش��حالم که شما این 

انتخاب را کردید. 

 انتقالی به لواسان 
در س��ال 1370 درخواس��ت انتقالی دادم و با توجه به 
اینکه از همان ابتدای شروع به کارم رسمی بودم و سابقه 
خوبی هم داشتم با انتقالم به منطقه یک موافقت شد. در 

منطقه کلی گرفتاری کشیدم تا بتوانم به لواسان بیایم و 
باالخره موفق شدم پس از دوندگی های زیاد به لواسان 
ومدرسه دخترانه وحدت بیایم و تا سال 86 در مدرسه 
وحدت بودم. دو س��ال آخر را هم به مدرس��ه »ُمکی«   
رفتم. زمانی هم که بازنشسته شدم بدون دریافت حقوق 
از آموزش و پرورش و به دلیل عالقه ام به مدرسه و بچه ها 

مجددا در همان مدرسه تدریس کردم.
 به قدری تدریس و معلمی را دوست دارم که هنوز هم 
که هنوز است دلم می خواهد همچنان سرکالس بروم، 
اگر به 18 سالگی ام برگردم مطمئن هستم باز هم همین 

شغل و همین کالس اول را انتخاب خواهم کرد. 

 روش های غیرمعمول
ب��رای تدریس از مرح��وم نیرزاده و معل��م کالس اول 
خودم الهام گرفته بودم اما به دنبال این بودم که روش 
جدیدی که پاس��خگوی این زمان باشد را پیدا کنم به 
همین منظور وقتی حرف جدیدی از الفبا را در کالس  
آموزش می دادم حتما مدلی برای آن پیدا می کردم که 
بچه ها زودتر آن را یاد بگیرند، مثال برای آموزش حرف 
»ن« حتما نان و پنیر سر کالس می آوردم و به بچه ها 
می دادم. خالصه برای هر حرفی، یک خوراکی داشتیم! 
ضمن اینکه من با یک جایزه خیلی کوچک مثل کارت 
امتیاز و ش��کالت و بیس��کوئیت بچه ها را به یادگیری 
تش��ویق می کردم. دو روش ابداعی هم داش��تم که در 
آن از کلمات بی معنی و ترکیبی استفاده می کردم مثال 
درس »الف و ب« که یک »آب« داریم و یک »بابا« من 
می گفتم »آباباب« یا »باباباب« و امثال این. هدفم از این 
کار آشنایی گوش شاگرد با این نوع حروف بود و از همه 
مهم تر اینکه شاگرد یاد بگیرد که بشنود. االن شما به هر 
بچه ای بگویی از یخچال آب بیاور، می رود در آشپزخانه 
و دوباره سوال می کند که چه چیزی می خواستی یا چی 
گفتی؟ ولی من سعی می کردم بچه ها خوب بشنوند و در 

حافظه شان نگه دارند. 

 ضعف در مقاطع باالتر
بسیاری از مش��کالت دانش آموز در سال های باالتر بر 
می گردد ب��ه کالس اول، یک مثال ب��رای این موضوع 
کافی است. دانش آموزی می خواهد پاسخ سوالی را بدهد 
اما نمی تواند چون س��وال را خوب نمی فهمد و صورت 

مسئله را متوجه نمی شود. به نظر من، خواندن و نوشتن، 
مهمترین اصل در آموزش و پرورش است.

 معلم ها فراموش می شوند
با 920 تومان استخدام ش��دم چند ماه بعد با افزایش 
حقوق به 2910 تومان رسید که پول خیلی خیلی خوبی 
بود. سی و چند سال از آن روزها گذشته و من با حقوق 
480 هزار تومان بازنشس��ته هس��تم! در واقع آموزش 
و پرورش هیچگونه امکاناتی ب��رای زحمت کش ترین 
کارکنان دولت ندارد و از همه بدتر اینکه معلم ها فراموش 
می شوند، آموزش و پرورش ما را فراموش می کند حتی 

در روز معلم هم یک دعوت نامه به ما نمی دهند.

 مشکل در خانه و مدرسه
بخش مهمی در تعلی��م دانش آموزان وج��ود دارد که 
ریش��ه آن در خانه و والدین  است. در دوره زمانه فعلی، 
خانواده ها بیش از حد به بچه ها توجه می کنند و بهای 
غیرالزم  به او می دهند.  وقتی فرزندش��ان به مدرس��ه 
می آید وفق دادن خودش با شرایط جدید مشکل خواهد 
بود به همین دلیل به شکل های مختلف شروع می کند 
به ناس��ازگاری؛ حتی لج کرده و نمی خواهد بنویسد یا 
بخواند، به نظر من، حذف نمره در آموزش و پرورش کار 

غلطی بود که انجام شد. 
باید نمره باشد تا س��طح دانش آموز مشخص شود، هم 
برای خانواده اش و هم برای خ��ودش. من همین حاال 
دانش آموز کالس دوم و س��وم دارم که در کالس های 

خصوص��ی، کالس اول و دروس بخش کردن کلمات و 
صدا کشی را به آنها یاد می دهم. 

 بهترین ها 
بهترین روزه��ای زندگی من روزهایی ب��ود که به آخر 
سال تحصیلی می رسیدیم و بچه های کالس اول آماده 
بودند تا بخوانند و بنویسند. کتاب های داستان سبک 
که در حد آنها بود را تهیه می کردم و به آنها می دادم تا 
سرکالس بخوانند. این دوران زمانی بود که من و بچه ها 
نتیجه کارمان را که فراتر از حد معمول بود می دیدیم. 
وقتی مدرسه تعطیل می شد از یک سو خوشحال بودم 
و از س��وی دیگر از نیمه تابستان دیگر هوایی و دلتنگ 

می شدم و دلم می خواست زودتر به مدرسه برگردم.

 کالم آخر
 از زمانی که بازنشس��ته شدم یعنی از س��ال 1389 تا 
به حال، از آموزش و پرورش طلبکار هس��تم ولی هنوز 
نتوانس��تم آن را دریافت کنم. از سوی دیگر در تعاونی 
کارکنان دولت لواس��ان عضو ش��دم و از سال1376  تا 
همین حاال  در این تعاونی 7 میلیون تومان حق عضویت 
دادم ولی متاس��فانه همچنان مس��تاجر هستم و هیچ 
برنامه ای هم برای این تعاونی نه از س��وی دستگاه های 

دولتی و نه از سوی خود تعاونی وجود ندارد. 
خالصه اینکه درددل جامعه فرهنگیان زیاد اس��ت اما 
از نش��ریه ش��ما که به بهانه های مختلف به سراغ من و 

همکارانم آمده اید تشکر می کنم.

■ حسین باستانی
همان طور که در شماره قبل وعده داده بودیم، هر ماه، یکی از 
محصوالت زنبور عسل را به شکل تخصصی، معرفی می کنیم. 

در این شماره، به معرفی عسل می پردازیم.
■ عسل چیست؟

عسل، ماده ش��یرین و غلیظی است که توس��ط زنبور عسل، 
از ش��هد گل ها جمع آوری ش��ده و پس از ف��رآوری و تغلیظ، 
داخل کارخانه ای طبیعی به نام کندو، در س��لول های مومی 

شش ضلعی، ذخیره می شود.
■ خصوصیات ظاهری انواع عسل 

عسل ها، تنوع فراوان رنگ، از سفید تا قرمز تیره و گاهی سیاه 
دارند. رنگ عس��ل، به ن��وع گیاه، ش��رایط جغرافیایی و مواد 
معدنی موجود در خاک منطقه ای که گیاه در آن رشد کرده، 
بس��تگی دارد. هرچه رنگ عسل تیره تر باش��د، مواد معدنی 

بیشتری در آن وجود دارد.
عطر و طعم عسل نیز متناسب با گیاهی است که زنبور، شهد 
آن را جمع آوری می کند. به طور مثال عسل مرکبات، عسلی 
است که از جمع آوری شهد گیاهانی چون درخت بهارنارنج، 

تولید می شود و عطر و طعم بی نظیری دارد.
غلظت عسل نیز از حالت ش��ل و روان تا سفت و غلیظ متغیر 
است. این ویژگی عسل، ربطی به کیفیت آن ندارد، بلکه ارتباط 
مستقیمی به میزان رطوبت و دمای منطقه تولید عسل دارد. 
اگر عسل در دشت یا مناطق خشک و گرم تولید شود، غلظت 
آن باالست مثل عسل آویش��ن و اگر در مناطق مرطوب مثل 
شمال کشور تولید شود ش��ل و روان است مثل عسل جنگل 

و عسل مرکبات.
■ عسل های موجود در بازار از نظر بسته بندی

1- عسل صاف شده یا مصفا: برای تولید این نوع عسل، شانه های 
محتوی عسل را از کندوها خارج کرده، سپس با چنگال مخصوص یا 
کاردهای برقی مخصوص، پولک های روی حجره های شش ضلعی 
را بر می دارند. سپس قاب های پولک برداری شده را داخل دستگاه 
اکستراکتور)گریز از مرکز( قرار داده و عسل آن را خارج می کنند. 
عس��ل بعد از عبور از صافی، در ظروف بزرگ برای انبار ش��دن یا 
شیشه ها و ظروف طلقی به صورت یک و نیم کیلویی برای عرضه به 
بازار، بسته بندی می شود. این شکل بسته بندی عسل مناسب ترین 

و راحت ترین نوع برای مصرف است.
2- عسل با قاب مومی: در این شکل، قاب های چوبی عسل را 
از کندو خارج کرده، داخل نایلون مخصوص بسته بندی قرار 

می دهند و به بازار مصرف، عرضه می کنند.
3- عسل مومی بدون قاب: در این شکل، موم های عسل را به 
ش��کل تکه ای می برند و در ظروف مخصوص قرار داده شده و 

به فروش می رسد. 
4- عسل کریس��تاله ش��ده یا هانی کرم: در این شکل، عسل 
صاف ش��ده را فرآوری کرده، تبدیل به عسل کرمی رنگ )با 
غلظت و بافتی شبیه کره بادام زمینی( می کنند. این نوع عسل 

متقاضیان مخصوص خود را دارد.
■ انواع عسل

)Thymus(عسل آویشن
گیاه آویش��ن یا آزربه، از خانواده نعنائی��ان)Labiatae(  در 
جهان، 350 گونه از آن شناسایی شده اس��ت. در ایران و در 
مناطق کوهستانی و مرتفع و سلسله جبال البرز و زاگرس14 

نوع از آن می روید.
  A، B آویشن طبع گرم و خشک داشته و حاوی ویتامین های
و E است. برای گیاه آویشن، خواص فراوانی چون درمان انواع 
بیماری ها و حفظ سالمت پوست و مو، برشمرده اند که بیشتر 

آنها، در شهد و عسل آویشن نیز وجود دارد. 
این گیاه در طب س��نتی جایگاه وی��ژه ای دارد و برای موارد 

متعددی استفاده می شود:
درمان سرفه)خلط آور(، ضدنفخ و اسپاسم، ضد باکتری)به دلیل 
وجود تیمول(،کاهش تورم گلو و لوزه، ضدتب، ضد سرطان، ضد 
قارچ، ضد کرم آسکاریس، بازکننده برونش ها، درمان فشار و چربی 

باالی خون، محرک سیستم ایمنی بدن. *1
خواص عس��ل آویش��ن: مقوی مغز و اعص��اب و آرام بخش، 
انرژی زا، تقویت کننده حافظه، درمان عادت ماهانه دردناک، 
درمان دردهای شکم و روده)ضد نفخ(، درمان سرفه و گلودرد، 
رفع تنگ��ی نفس، درمان دیابت بی م��زه، معالج درد مفاصل، 

درمان عفونت های عمومی، نافع برای پانسمان زخم بستر*2

1- گیاهان دارویی
دکتر محمدحسین صالحی سورمقی
2- معجزات درمانی عسل و انگبین ها 
دکتر محمد دریایی / انتشارات یاس بهشت

دنیای شیرین عسل

گفت و گو با بازماندگان یک شغل منسوخ شده

 در لواسان   * )آسیاب آبی(
*
ایسیو اُیی

در مرامم هر کسی را حرمتیست                                   
آسیابم هم همیشه نوبتیست 
روزگارانی مردمان این ش��هر گندم هاش��ان را 
در آس��یاب های آبی آرد می کردن��د و در تنور 
خانه هاشان نان می پختند. در نقاطی از لواسان 
از جمله ناظم آباد )لتیان 2 تا(، ناران)حسن آباد(، 
س��بو کوچک، چنارب��ن، کالک و غیره چندین 
آس��یاب وجود داش��ت. از نس��ل آن آسیابان ها 

یکی شان باقیست و بقیه فوت شده اند. 
قدمت آسیاب های آبی در ایران، حتی به پیش 
از ورود اس��الم به ایران باز می گردد و شواهدی 
نیز از جمله قتل یزدگرد س��وم ساسانی، توسط 
یک آسیابان و نیز بقایای سازه های آبی به دست 
آمده در ش��هر شوشتر خوزس��تان موید چنین 
ادعایی است. البته قدمت وجود آسیاب های آبی 
در لواسان به درستی مشخص نیست اما قطع به 
یقین با توجه به قدمت 12 هزار ساله لواسانات، 
این صنعت نیز قدمتی طوالنی در این شهر دارد.

 از هیچ ک��دام از آس��یاب هایی که ن��ام بردیم، 
اثری نیس��ت اما توانس��تیم رد  یک نفر را پیدا 
کنیم.خانواده ای که آس��یاب ناران )حسن آباد( 
را چندی��ن ده��ه در اختیار داش��تند را یافتیم 

وسراغش��ان رفتیم. خوش��بختانه یک آسیابان 
میانسال در آن خانواده بود که 12 سال به طور 

مستقیم کار آسیابانی می کرد.
 مجید خدابنده که از سن 11 -10 سالگی این 
کار را در کنار مرحوم پدرش )حسین خدابنده 
معروف به حس��ین س��یبیل( انجام می داد در 

گفت وگوی ما شرکت کرد. 
تامل در ادوات و محل آس��یاب ها انسان را دچار 
حیرتی همراه ب��ا بهت و البته تاس��ف می کند! 
بهت و حیرت به دلیل عظم��ت کار، خالقیت و 
زیبایی به کار رفته در سازه آسیاب ها و افسوس 
برای بی توجهی خودمان و مس��ئوالن نسبت به 
این بناهای ارزشمند و البته صنعت به کار رفته 

در آن. 

 محل قرارگیری آسیاب 
آسیاب های آبی در مناطق مرتفع و شیب دار که 
آب روان به اندازه کافی موجود بود بنا می شده اند 
و آس��یاب ناران )حسن آباد( به دلیل قرارگیری 
در زیر نهر همیش��ه پ��ر آبی ک��ه از مناطق باال 
دس��ت می آمد مکان مناس��بی برای راه اندازی 

آسیاب بود. 

 ساختمان آسیاب 
کل عمارت آسیاب از س��نگ و گچ و ساروج بنا 
شده و البته سقف چوبی شیب داری که سطح آن 
به وسیله اندودی از خاک رس و کاه به طور مرتب 
ترمیم و بازس��ازی می ش��د تا بارندگی نتواند از 
سقف عبور کرده و به داخل نفوذ کند. در آسیاب 
ناران، طویل��ه ای برای اس��تراحت چهارپایان و 
همینطور سرویس بهداشتی به فاصله 30- 20 
متر دورتر از محل ساختمان آسیاب وجود داشت 
چرا که برخی از مشتریان از راه های دور برای آرد 
کردن گندم می آمدند و الزم بود که بمانند تا آرد 

خود را پس از آسیاب شدن ببرند. 

 هزینه آرد کردن گندم 
مجید می گوید: در دوران مرحوم پدرم، بیشتر 
معامله پا یا پای بود. از هر خوار)300 کیلو( گندم 
10 کیلو به آسیابان می دادند. بعدها که من در 
کنار پدرم کار می ک��ردم، 150 تومان بابت آرد 
کردن یک خروار پرداخت  می شد البته معامله پا  
یا پای هم به قوت خودش باقی بود و اگر کس��ی 
پول نداش��ت به جایش آرد می داد. یادم هست 
که گندم ها را در کیس��ه های گوال )گونی که از 

پشم بز درست شده بود( به آسیاب می آوردند.

 ساختار آسیاب 
به غیر از دو س��نگ دایره ای شکل آسیاب که با 
حرکت گردشی بر روی هم کار آرد کردن گندم 
را انجام می دادند بقیه آس��یاب که متش��کل از 
کفگیرک، زنبوره، آخ��وره و ناودانی بود همگی 
از چوب ساخته می شدند. س��نگ آسیاب ما، از 

زرند به صورت آماده به اینجا منتقل می شدند.

 آجیه کردن 
سنگ های آسیاب، هر از گاهی نیاز به »آجیه« 
داش��ت. آجیه یک نوع قلمکاری و تراش سنگ 
زیری��ن بود که بس��یار ظریف انجام می ش��د تا 
گندم ها در ش��یار تراش های ایجاد شده بر روی 
س��نگ خرد و به آرد تبدیل شوند. برای این کار 
نفراتی از زرند می آمدند و آن را انجام می دادند. 
وقتی من آجیه کردن را دیدم از آن به بعد خودم 

این کار را انجام دادم. 

 ظرفیت آسیاب 
کنترل میزان آبده��ی و همینطور میزان گندم 

ورودی از آخ��وره ب��ه ورودی س��نگ، نیازمند 
مهارت خاصی بود تا هنگام آسیاب گلک نکند. 
)گلک: چنانچه میزان ورودی آب بیشتر از حد 
بود سنگ با س��رعت و فشار بیش��تری حرکت 
می کرد و گن��دم بر اثر اصط��الک و ایجاد گرما 
می سوخت یا اگر گندم ورودی به سوراخ سنگ 
بیشتر از حد بود، عمال آسیاب قادر به آرد کردن 
نبوده و گندم و آرد قاطی می شد( برای جلوگیری 
از گلک، زنگوله ای بر روی ناودانی ورودی گندم 
به سنگ تعبیه ش��ده بود که به محض به وجود 
آمدن اش��کال، صدا کرده و آس��یابان بالفاصله 

متوجه گلک می شد. 

 کنترل آب ورودی 
آب، قب��ل از ورود به تون��ل، در چند نقطه کنترل 
می شد. در مسیر حرکت آب، صافی های از جنس 
چوب کار گذاشته می شد تا از ورود برگ و خاشاک و 
چوب به داخل پرده های آسیاب جلوگیری کند چرا 

که در غیر این صورت پرده ها می شکست. 

 کار طوالنی
برای آرد کردن 100 کیلو گندم، یک روز کامل 

زم��ان نیاز بود. در کنار س��نگ آس��یاب، تخته 
سنگ یک تکه و بزرگی بود که محل استراحت 
و نشستن آسیابان و همینطور بارگیری گوال بر 
روی چهارپا بود. برای قرار دادن گوال)گونی آرد 
یا گندم( بر روی چهارپا الزم بود از ایشکیلک ها 
اس��تفاده کرد. )ایش��کیلک: اب��زاری از جنس 
استخوان بسیار سخت گوسفند که برای اتصال 

و نگهداری گوال از آن استفاده می شد( 

 آداب آسیابانی 
اعتق��ادات خاص��ی در میان آس��یابان ها وجود 
داشت. برای مثال برای اینکه ذره ای از آرد مردم 
حرام و حالل نشود لباس داخل آسیاب با لباس 
بیرون متف��اوت بود تا مبادا آرد ب��ر روی لباس 
چسبیده به بیرون منتقل شود. مثال دیگری هم 

داشتند که می گفت:
 عصای راس��ت ب��ه پی��ر خمی��ده ای می گفت                       

که دگر به خواب بینی جوانی 
 منظور این بود که بگوید حواس��تان باش��د در 
جوانی کاری نکنید که در پیری، عصای راست 
به ما و شما طعنه بزند. پس حرام و حالل خیلی 

مورد توجه بود.

اولین مرکز تخصصی تولید و عرضه انواع محصوالت زنبور عسل در لواسان 
فروشگاه عسل لواسان 

انواع عسل های تک گل و چند گل، ژل رویال، گرده گل وبره موم 

مشاوره در امور زنبورداری و محصوالت زنبور عسل 
نشانی:  لواسان، میدان امام خمینی)گلندوئک(، جنب بانک سپه              همراه :  09122330825 

با مدیریت 

حسین باستانی 

جدول اسامی برگزیدگان مسابقه ایمنی
نام و نام خانوادگینام اثرردیف

مسعود محمدی عکاسی1
شیوا محمدی 

 اشکان شاه  منصوری 
مینا کمال زاده 
محمد مهراجی 

هانیه محمدقاسم 
مهدی طیبان 
سمیرا کیائی 
آرزوجعفر زاده

نگار کیماسی نقاشی کودک2
نیلیا برزگر ساروکالئی 

زهرا وفایی نقاشی بزرگساالن3
بهاره افشار

رسول نجاری
حامد عبایان 

رشیدی کاریکاتور4
فاطمه نیک نیا شعر و قصه گویی5

سید مهیار حسینی 
نسرین راکی 

ساراراکی 
رها راکی 

ساناز دالل آذرپوستر6
بشری افشاری 
فرهاد رضوی راد

ابوالفضل خجسته 
هانیه محمدقاسم مقاالت7

مریم معدنی 
بهرام یعقوبی 

نام و نام خانوادگینام اثرردیف
فرهاد رضوی راد فیلم کوتاه8

 سینا و ایلیا 
فریدون خردمند 

فراز هوشمند وزیری خالقیت و آثار حجمی9
راما هوشمند وزیری 

خانواده علیرضا سوری 
پانیذ کروبی 

صورتجلسه انتخاب نهایی آثار مسابقه ایمنی
منطقه برق لواس��انات س��ال 1395 دربخش 

عکاسی 
از مجموعه 77 اثر رسیده1- آثاری حائز شرایط 
مقام اول ودوم نش��د 2- به مبلغ هرنفری 50 

هزار تومان تقدیر به عمل آید.
دربخش نقاشی کودک 

از مجموع��ه 71  اثر رس��یده 1- آث��اری حائز 
شرایط مقام اول ودوم نشدند 2- کد آثار  248 
و269مشترکا مقام سوم )به نسبت اثر کد 248 
مبلغ 300 هزار تومان وک��د 269 مبلغ 200 

هزار تومان ( را اخذ نمودند.
 3- ب��ه منظور تش��ویق فقط از کلیه ش��رکت 
کنندگان این بخش ب��ه مبلغ هر نفر مبلغ  30 

هزار تومان تقدیربه عمل اید.
دربخش نقاشی بزرگساالن 

از مجموع��ه 51  اثر رس��یده1- آث��اری حائز 
ش��رایط مقام اول وسوم نشد 2-کد آثار 347و 
کد 32 بصورت مش��ترک مقام دوم  را کس��ب 
نمودند 3- کد آث��ار311 و327به مبلغ هر نفر 

50 هزار تومان تقدیر  به عمل آید.
دربخش کاریکاتور

از مجموعه 3  اثر رس��یده 1-اثری حائز کسب 
مقام اول تا سوم نشده اند 2- از کد 43 به مبلغ 

50 هزار تومان تقدیر به عمل آید.
دربخش شعر وقصه گویی 

از مجموعه 9آثار رسیده 1- هیچ اثری به عنوان 
مقام اول ودوم حائز شرایط انتخاب نشد و 2- 

آثار کد 53 و56  به عنوان  مقام س��وم مشترکا 
حائز شرایط ش��دند 3- از اثر کد های 52و57 
و58 نی��ز با مبلغ 50هزار توم��ان هر نفرتقدیر 

به عمل آید.
دربخش پوستر

ازمجموعه 19 اثر رس��یده1- اثری حائز مقام 
اول و دوم نشده اند 2- کد ش��ماره 613 وکد 
69 مشترکا مقام سوم به نسبت کد 613 مبلغ 
300 هزارتومان وکد 69 مبلغ 200هزار تومان 
تخصی��ص گردی��د همچنین ازک��د آثار های 
ش��ماره 619و65نفری مبلغ 50ه��زار تومان 

تقدیر به عمل آید.
دربخش مقاالت 

از مجموع��ه 12 آثار رس��یده 1- هیچ کدام از 
آثارحائز مقام اول تا س��وم نشده اند ومقرر شد 

فقط سه اثر با کدهای 711و712 و77هرنفر به 
مبلغ 50 هزار تومان مورد تقدیر گردد.

در بخش فیلم کوتاه
 از مجموعه 5  اثر رس��یده1- هیچ کدام از آثار 
حائز کسب مقام اول نش��ده اند 2-کد اثر 82 
حائز کسب مقام دوم شده است 3- کد اثر 86 
حائز مقام سوم شده اس��ت وهمچنین کد 81 
حائز تقدیر )به مبلغ200 هزارتومان ( گردیدند.

دربخش خالقیت وآثار حجمی 
از مجموعه 9  اثر رس��یده 1- آثار کد 91 وکد 
92  به طور  مش��ترک حائز رتبه اول ش��دند 
2- هیچ اثری به عنوان مقام دوم وس��وم حائز 
ش��رایط نش��د 3- از آثار کد 95 وک��د 97 به 
ترتیب به مبل��غ  100 و50هزار تومان تقدیر 

به عمل آید.

معرفی برندگان مسابقه ایمنی در برق
سبک زندگیمدرسه

نقش خنده در مدیریت زندگی و سالمت
...ادامه از صفحه5

کودکان روزانه 200 تا 400 بار می خندند ولی متاس��فانه در بزرگس��االن، این 
عدد کمتر از 10 بار در روز اس��ت. چرا ؟ چون ما برای خندیدن ش��رط و شروط 
گذاشته ایم و بعضی ها فکر می کنند که خنده، شخصیت انسان را زیر سوال می برد 
در صورتیکه باید بی دلیل بخندیم. خندیدن اعصاب پاراسمپاتیک بدن را فعال 
می کند و میزان اکسیژن خالص بدن که مهمترین نقش در سوخت و ساز بدن را 

برعهده دارد افزایش می دهد. 
 بعضی از بیماری ها از قبیل فشار خون باال، ناراحتی های قلبی، زخم معده، سردرد، 
بی خوابی و حتی سرطان همه و همه به دلیل وجود استرس ایجاد می شود و ثابت 

شده خنده سیستم ایمنی بدن را باال برده و از موارد فوق جلوگیری می کند.
خنده ارزش درمانی داش��ته و پیشگیری کننده است ولی به نظر می رسد مردم 
خنده را از یاد برده اند. خنده مس��ری است و اگر بخندیم دیگران را نیز به خنده 
وادار می کنیم، سدها شکسته شده و حس شوخ طبعی در دیگران زنده می شود.

خنده، اندام های گوارشی را ماس��اژ داده، خون مورد نیاز اعضای داخلی بدن را 
تامین کرده و در نتیجه به انتقال موادغذایی و اکس��یژن به سراس��ر بدن کمک 
می کند. خنده، نوعی اس��ترس خوب و مثبت اس��ت که هورمون های آدرنالین 
و نورآدرنالین در خون تولید کرده در نتیجه فرد احس��اس شادابی و تندرستی 
می کند.  خنده، پایین آورنده فشار خون، تسکین بیماری های قلبی، اضطراب، 
دیابت،  رهاساز گره های عصبی عضالت، آرام کننده سلسله اعصاب سمپاتیک، 
تسریع  کننده گردش خون و مس��کن دردها و التهابات مفصلی و ستون فقرات 
است. خنده، شادابی و نشاط را افزایش می دهد، انسان ها را به هم نزدیک کرده، 

صلح و آرامش را به ارمغان می آورد و بهترین راه برای دوستیابی است.
خنده، میزان اکسیژن خون را افزایش داده و ماده شیمیایی آنکفالین)هورمون 
شادی بخش( را در خون رها می سازد.  خنده، میزان ترشح هورمون های استرس را 
در در بدن کاهش داده، دستگاه ایمنی بدن را تقویت می کند و از خشکی مفاصل 

و التهاب ستون فقرات جلوگیری می کند.
خندیدن به ش��ادابی عضالت چهره کمک می کند و خون بیشتری به رگ های 

چهره می رساند.
خنده صورت را گلگون می کند و باعث ترشح اشک از غدد اشکی در چشم شده 

که درخشندگی خاصی به چشم می دهد.
دس��تگاه ایمنی بدن مهم ترین نقش را در س��المتی و محافظ��ت از ما در برابر 
عفونت ها، آلرژی ها و انواع سرطان ها بر عهده دارد و با تقویت آن از دلهره، تشویش، 

افسردگی، خشم و عصبانیت جلوگیری می شود.
خنده با کاهش ترشح هورمون های استرس و ایجاد آرامش به کنترل فشار خون 
کمک می کند. تجربه ثابت کرده اس��ت که با 10 دقیقه خندیدن به میزان قابل 
توجهی از فشار خون کاسته می شود یعنی اگر 3 قرص فشار خون در روز مصرف 

می کردید،  تبدیل می شود به 2 قرص.
 اگر خطر حمله قلبی در شخصی باالست، خنده می تواند از آن جلوگیری کند.

خنده با افزایش پادتن ها در غشا مخاطی و مجاری تنفسی، میزان عفونت ریوی 
را کاهش داده و همچنین پاکس��ازی طبیعی خلط از لوله های برونشی را بهبود 

می بخشد و با کاهش استرس از بروز آسم جلوگیری می کند.
فراموش نکنیم چون پیر ش��ده ایم دست از بازیگوش��ی کشیده ایم بلکه چون از 

بازیگوشی دست کشیده ایم پیر شده ایم.
 در پای��ان از همه همش��هریان عزیز دعوت می ش��ود به گروه خن��ده و ورزش 
صبحگاهی بپیوندند. لواس��ان هوای خوبی دارد و در این هوای س��الم، صبح ها 
هفته ای 4 روز، روزهای فرد و جمعه، پس از روش��ن شدن هوا در زمین فوتبال 
مجموعه ورزشی شهدای لواسان)کمربندی( حاضر شوید تا  خندیدن و ورزش 
کردن را با هم به نمایش بگذاریم و سالمت جسمی و روحی خود را حفظ کنیم.

 این نوع ورزش، سال هاست که در لواسان اجرا می شود. محدودیت سنی و جنسی 
ندارد و هرکس نسبت به سن و توان خود، فعالیت های ورزشی را انجام می دهد.

      با آرزوی سالمتی و شادی برای همه شهروندان عزیز 
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■ بنده مس��افر )تماس گیرنده خانم ...( خط مت��رو علم و صنعت 
هستم. س��اعت 6 عصر که به ایستگاه می رسیم، رانندگان تاکسی 
مبلغ 5 هزار تومان کرایه دریافت می کنند. تاکسی های این خط 
با کدهای)شماره کدها در تحریریه نشریه محفوط است(در نیمه 
اول آبان این کار را کرده و می گویند نصف ش��ب است! یک شب 
هم 5 - 6 تاکس��ی در ایستگاه بود و بیش از 20 مسافر که در صف 
ایستاده بودند اما تاکسی ها سوار نمی کردند، وقتی علت را سوال 
ک��ردم گفتند می خواهند به خت��م مادر یکی از هم��کاران بروند 
) ظاهرا می خواس��تند به خت��م کرایه 4 هزار توم��ان بروند( لطفا 
شهرداری و نمایندگان ما در شورای شهر به این موضوع رسیدگی 
کنند. ضمن اینکه وقتی هم اعتراض می کنیم با لحن بدی با مسافر 

برخورد می کنند. 
■ برگزاری مس��ابقات فوتبال و حضور تیم های مختلف در بازی ها 
نش��انه خوبی از عالقه مندی به ورزش اس��ت ام��ا در همین دوره 
از بازی ها متاس��فانه ش��اهد اتفاقات ناگواری بودیم که در ش��أن 
ورزش��کاران نیس��ت. پیش از نواختن سوت ش��روع بازی دو تیم 
با هم دس��ت می دهند خ��وش و بش می کنند ام��ا در میانه راه یا 
پایان مس��ابقه به جان هم می افتند و ب��ا فحش های رکیک از هم 
پذیرایی کرده و حتی بزن بزن هم می کنن��د! این نوع رفتارها در 
زمین ورزش، الگوی نادرستی برای تماشاگران می شود. مسئوالن 
برگزاری مسابقات باید سخت ترین قوانین را برای مسابقات در نظر 
بگیرند تا بلکه به این روش از این کارها جلوگیری بشود. نمونه اش 

بستن کمربند ایمنی که کم کم نهادینه شد. 
نش�ریه لواس�ان: ما هم با این موضوع موافق هستیم و چندین 
بار هم در نشریه نوش��ته ایم که در کالس و سطح بازیکنان نیست 
وقتی با این ماش��ین ها و لباس های لوکس به ورزش��گاه می آیند، 
از نظر فرهنگی سقوط و انحطاط داشته باش��ند! اما وضع قوانین 
سخت هم نش��ان از بی هویتی و بی فرهنگی جامعه دارد. ای کاش 
هر کس به سهم خود در بهبود این شرایط مشارکت کرده تا ما نیز 
با این عقبه فرهنگی و تاریخی مانند بازیکنان و تماشاگران دیگر 
کشورها که حتی برای یک گل زیبا بازیکن تیم حریف را تشویق 

می کنند، باشیم. 
■ تماس گرفتم تا از آقای محمد فضل ا... زاده  کارمند خوش اخالق 
و خوش برخورد سازمان آب تشکر کنم ایشان در برخورد با ارباب 

رجوع رفتاری بسیار شایسته و در خور توجه دارند. )ریشی( 
■ در خیابان صحرای ناران، بن بست فرجام، محوطه خاکی وجود 
دارد که محل تخلیه نخاله و زباله ش��ده است. خواهش می کنیم 

نسبت به تغییر وضعیت این محل اقدام کنید. )خانم شیخی( 
■ کارتن خواب در شهر کم داشتیم که پیدایشان شده است! چند 
ماهی اس��ت 3 یا 4 کارتن خواب به لواس��ان آمده اند و در این جا، 
شب ها را با روش��ن کردن آتش به صبح می رس��انند. تا بیشتر از 
این تعداد نشده اند چاره ای بیاندیشید! لطفا واحد خدمات شهر با 
هماهنگی بخشداری و نیروی انتظامی نسبت به انتقال آنها اقدام 
عاجل کند ش��هرداری تهران برای اینها تمهیداتی اندیشیده اگر 
تعداد اینها بیشتر شود، در لواسان که تا پیش از این، چنین معضل 
اجتماعی نداشته را زشت کرده است. خواهش می کنیم سریع تر 

اقدام کنید. )حسن( 
■ رعایت حقوق و فرهنگ ش��هروندی ربطی به سطح درآمد افراد 
ندارد. مص��داق این ادعا نی��ز صاحبان خودروهایی هس��تند که 
متاسفانه در ش��هری با اسم و آوازه لواسان، ماش��ین های خود را 
در پیاده روها پارک می کنند و راهنمای��ی و رانندگی هم با اینکه 

می بیند کاری انجام نمی دهد. )شکری(
■ کشور ما دچار مشکالت عدیده ای است که حل کردن همه آنها 
از عهده مردم خارج اس��ت اما چیزهایی نی��ز وجود دارد که مردم 
دنیا خودش��ان به آن اهمیت می دهند و کم��ک می کنند. حتی 
دغدغه شان از شهر و کشورشان هم فراتر رفته و به کره زمین فکر 
می کنند اما ما متاس��فانه با اینکه از بی آبی در فقر مطلق هستیم  
هنوز با شلنگ آب، جلوی مغازه و خانه مان را می شوییم، المپ های 
اضافه ای را فقط برای قش��نگی روشن می کنیم و ش��هرمان را با 
آلودگی صوتی و آلودگی هوا تخریب می کنیم. بزرگترین مشکل 
ایران بی آبی است لطفا همگی مان درصرفه جویی این مایه حیات 

مشارکت کنیم. )نوری(
■ لطفا به اپراتور ساختمان  اداری)نام محفوظ( بگوئید کمی خوش 
اخالق تر باش��د، مردم که گناه نکرده اند حتما کار دارند که تماس 

می گیرند. )ساکی(
■ هروقت قیمت مرغ و گوشت در همه جا، پنجاه تک تومانی ارزان 
شد، در لواسان ارزان تر که نشد هیچ گرانتر هم شد! مایحتاج مردم 
در این شهر گران تر از هر جای دیگر است. قیمت ها حتی از خوش 
نش��ین ترین مناطق پایتخت هم گران تر است، لطفا فرمانداری و 
بخشداری دولت تدبیر و امید گوشه چش��می هم به این موضوع 

داشته باشند. )کرمی( 
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الو لواسان

کالم رهبری

حدیث دل
امام حسن مجتبی)ع(:

هیچ قومی با همدیگر مشورت نکنند، مگر آن که به رشد و کمالشان هدایت شوند.
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شهید حاج یدا... امینی 
در س��ال 1312 به دنیا 
آم��د و در مکت��ب خانه 
س��واد قرآنی یاد گرفت، 
ی��دا... بعده��ا ب��ا دختر 
عموی��ش ازدواج ک��رد 
و صاح��ب دو پس��ر به 
نام های محم��د و احمد 

شد.  
شهید در دروس��تای ُکند به کار کشاورزی و دامداری 

اشتغال داشت و از این راه امرار معاش می کرد.
 با آغاز جنگ به گروه رزمندگان لواسان پیوست و به 
عنوان کمک آر پی جی زن وارد مناطق جنگی ش��د. 
یدا... امینی در س��ال 1364 در عملیات والفجر 8 در 
شهر فاو عراق مفقود ش��د و پس از 15 سال در تاریخ 
1379/5/25 پیکر مطهرش به میهن بازگش��ته و در 
امامزاده عبدا... جائیج به خاک سپرده شد، یدا... برادر 
دیگری به نام علی اصغر داشت که وی نیز در مناطق 
عملیاتی شهید و سال ها بعد پیکرش در امامزاده علی 

اکبر چیذر به خاک سپرده شد. 

بازگشت به میهن 
پس از15سال 

ام�روز حس�ین بن 
عل�ی)ع( می تواند 
دنی�ا را نجات بدهد 
نک�ه  ب�ه ش�رط آ
چه�ره  او را تحریف 
و مغش�وش نکنند.

■ وضع اجاره مسکن در لواسان با هیچ کجا قابل مقایسه 
نیست. قیمت پایه متری یک میلیون تومان را مبنا قرار 
داده اند بدون اینکه بدانند مح��الت داخل بافت یا چند 
دهه از زمان ساخت گذش��ته؛ مورد مالک قرار گیرد. در 
مناطق ویالیی شیک متری 1 میلیون در بافت قدیم شهر 
هم متری 1 میلیون، این دیگر چه اتحادیه ای است؟ لطفا 
اتحادیه امالک رس��یدگی کنند، فقط زمان پول گرفتن 
هم��ه حاضرند ام��ا هیچکس ب��ه داد مس��تاجر بدبخت 

نمی رسد. )جهانبخش( 
■ فرهنگ بسیار غلطی در شهر لواسان در حال شکل گیری 
اس��ت آن هم غذادادن به گربه ها. اگر چه رس��یدگی به 
حیوانات و آزار نرس��اندن به آنها الزم اس��ت اما واقعیت 
این است که غذا دادن به گربه ها کار بسیار بسیار غلطی 
است. در ش��هری مثل لواسان که باغ و فضای سبز در آن 
حرف اول را می زند نباید گربه ها را تنبل کرد، طبیعت این 
حیوانات ایجاد می کند که خودشان به دنبال غذا به شکار 
بروند با این کار فقط آنها را تنبل، بیمار و عمال به افزایش 
خزندگان خصوصا موش در شهر کمک می کنیم. بگذاریم 
طبیعت زندگی اش را بکند و م��ا در آن دخالت بی جهت 
و بی اندازه نداش��ته باش��یم. ) یک دوس��تدار حیوانات و 

محیط زیست( 
■ چرا این تصفیه خانه لواس��ان پس از س��ال ها تاسیس، 
کارش را آغاز نمی کند تا هم مش��کل حریم 150 متری 
رودخانه ها حل شود و هم در این بحران بی آبی از پساب و 
فاضالب تصفیه شده بتوان در آبیاری باغات و فضای سبز 

استفاده کرد. )خدابخش(
■ در دو ش��ماره قبل نش��ریه، گ��زارش مفصلی با عکس 
و توضیحات در مورد رفع تصرفات س��رقلعه در لواس��ان 
بزرگ چ��اپ و اعالم کردی��د که احکام رف��ع تصرف آن 
توسط دستگاه قضایی صادر شده است اما با گذشت چند 
ماه هنوز هیچ اتفاقی در این م��ورد صورت نگرفته، لطفا 

پیگیری کنید و به اطالع مردم برسانید. )اثباتی( 
نشریه لواس�ان: آنچه منتش��ر کردیم مستند به کپی 
مدارک و گفت وگو با مس��ئوالن بود که کپی مستندات 
آن در تحریریه محفوظ است. اما اینکه چرا رفع تصرف و 
حکم صادره اجرا نشده را به محض کسب اطالع منتشر 

خواهیم کرد.
■ از مس��ئولین مربوطه تقاضا داریم نسبت به نصب یک 
آئینه ترافیکی برروی پل ش��هید خندان، ورودی محله 
ناران اقدام کنند. دید در پیچ این پل بسیار کم و خطرناک 

است. )ساکی( 
■ محل رفت و آمد دانش آموزان دبستان مائده در میدان 
گلندوئک با شیبی تند و چند پله به سطح خیابان می رسد 
که خطرناک بوده و نیازمند نصب حفاظ  یا تغییر ش��یب 
در محل پیاده رو اس��ت. ضمن اینک��ه در این منطقه که 
مدرسه هم هست، نه تابلوی راهنمایی مربوط به مدرسه 
نصب شده و نه خط کشی عابر پیاده دارد. لطفا مسئوالن 
مدرسه با مدیران ش��هری هماهنگ کنند تا این مشکل 

بر طرف شود.
■ بارها از سوی مس��ئوالن اعالم می ش��ود که برنامه ای 
برای صدور مجوز شکار َکل، بز، قوچ و غیره نداریم اما در 
مناطقی از روستاهای لواسان شاهد شکار این چهارپایان 
هس��تیم که ب��ه احتمال زیاد ب��ه صورت قاچ��اق انجام 
می شود، اما برخی از منابع هم می گویند که اینها مجوز 
دارند. وضعیت زیست این جانوران متاسفانه خوب نیست 
و حتی تعدادی از آنها بر اثر بیماری مرده اند بنابراین الزم 
است تمهیدات سخنگیرانه تری برای حفاظت از آنها در 

نظر گرفته شود. )محمدجواد(     

■ در شهرمان هنرمند با ذوقی زندگی می کند که 
خوش ترین لحظات زندگی زوج ه��ای جوان را با 
هنرمندی خاص خودش، خاص تر می کند.  نکته 
مهم این اتفاق انجام رایگان کارهایی است که این 
هنرمند انجام می دهد.  حس��ن فتاحی می گوید: 
همیشه دلم می خواهد در پاکترین و جاودانه ترین 
لحظات زندگی دیگران س��همی داش��ته باشم و 
پیمان الهی ازدواج این فرصت را برایم فراهم کرده 

است که با جان و دل کاری انجام دهم. 
نشریه: شهروندانی که مایل به استفاده از خدمات 
رایگان )تزئین ماشین عروس و دسته گل و ...( این 
مرد مهربان هستند با دفتر نشریه تماس بگیرند.     
■  مس��جد امام حس��ن عس��گری)ع( در لواسان 
بزرگ، جزو اولین مساجدی بود که ساخته شد. 

متاسفانه در س��ال 1385 در های این مسجد که 
از آثار تاریخی دوره صفویه بود مورد سرقت قرار 
گرفت و از آن تاریخ تاکنون متاسفانه این در های 
قیمتی س��رقت ش��ده پیدا نشده اس��ت. در این 
مسجدهمچنان آثار تاریخی ارزشمندی از جمله 
کتاب های خط��ی، منبر و غیره وج��ود دارد که 
امیدواریم نس��بت به حفظ و نگهداری آنها اقدام 

الزم انجام شده باشد.
■  نخستین کالس��که ران لواس��انی که توانست 
گواهینامه کالس��که رانی بگیرد، مرحوم حسین 
خدابنده بوده است. وی از جمله 3 نفری بود که 
در تهران مجوز کالسکه رانی دریافت کرد. پیش تر 
برای راندن کالس��که که مش��تریانش اشراف و 
متمولین بودند، داش��تن گواهینام��ه رانندگی 

کالسکه جزو شرایط خاص این حرفه بود.
■  ذبیح ا...، اولین کسی بود که از تیمورآباد برای 
زیارت به کربال رفت. درآن زمان اهالی، دوستان 
و فامیل او را تا لشگرک بدرقه کردند و وقتی خبر 
بازگشتنش رس��ید، اهالی برای استقبال اش به 
لش��گرک آمدند و ابتدا او را به زی��ارت امامزاده 
عبدا... جائیج برده و سپس راهی تیمورآباد شدند. 

■   درگذشته چنانچه خبر مهمی در لواسان پیش 
می آمد، با اذان گفتن اهالی را مطلع کرده و مردم 

می فهمیدند که اتفاقی افتاده است.
■  اهالی لواسان پیش از ورود ماشین و به منظور 
تهیه برخی از مایحتاج خود در مواقع خاص مانند 
نوروز با چهارپایان خود، صبح زود از اینجا حرکت 
می کردند و عصر به سرچشمه می رسیدند و شب 
را در کاروانسرای حاج طهماسب می مانند و بعد 

از تهیه مایحتاج مجدد به لواسان بر می گشتند. 
... ش��مس الواعظی��ن، از اس��اتید  ■  ماش��اا
روزنامه نگاری و چهره ش��ناخته شده بین المللی 
در عرصه مطبوعات اس��ت. البته سالهاست که از 
فعالیت مطبوعاتی منع ش��ده است، ماشاا... بچه 
لواسان اس��ت و در حال حاضر به کار کشاورزی 
روی آورده. او با شروع به کار روزنامه »جامعه« به 
عنوان سردبیر مشغول به کار شد و تحول عجیبی 
در آن روزگار به وج��ود آورد. خودش می گوید با 
اینکه حضورم در مزرعه و کار کش��اورزی نحوه 
زندگی و دنیای مرا عوض کرده است اما امیدوارم 
باز هم بتوانم به عرصه ژورنالیس��م برگردم. برای 
این روزنامه نگار لواسانی آرزوی تندرستی داریم.         
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نامه وارده
طی پیگیره��ای مجدان��ه و طوالنی م��دت اهالی 
نجارکال، توانستند نسبت به احیا گورستان قدیمی 
بهشت فاطمیه)س( به طور قانونی اقدام کنند، اما 
برخی افراد در تپه س��رخه، هر روز مشکالتی برای 

اهالی این محل به وجود می آورند.
 از آنجا که پرونده تپه س��رخه در مراجع قضایی باز 

و در حال رسیدگی است، از مقامات مسئول محلی 
انتظار می رود نسبت به کارش��کنی این عده اقدام 
نمایند. به پیوست، کپی مدارک رسیدگی به پرونده 
تپه سرخه در 80 برگ تقدیم شده و ) کپی اسناد در 
تحریریه محفوظ می باشد( از آنجائیکه مدیر کل ثبت 
اسناد و امالک استان تهران طی نامه شماره 16/70 
مورخ 94/8/25 و پیرو نامه ش��ماره 11128 مورخ 

94/6/18 خطاب به ریاست اداره ثبت اسناد و امالک 
لواسان نس��بت به عدم توجه به دستور العمل های 
صادره ای��ن اداره کل در خصوص پالک های صادر 
شده در تپه سرخه گالیه کرده و درخواست رسیدگی 
س��ریع به این موضوع را دارد، خواسته عموم اهالی 
نجارکال است که از سوی مسئوالن اقدام الزم در این 

خصوص مبذول گردد.

اخبار فرهنگی

سیدحس��ن صفوی، رئیس اداره ارش��اد اس��المی 
ش��میرانات، از افزایش فعالیت کانون های فرهنگی 
هنری مس��اجد این شهرس��تان و انعکاس اخبار آن 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شمیرانات، پس از مدتی رکود در انعکاس فعالیت های 
کانون های فرهنگی هنری مساجد این شهرستان، 
فصلی ت��ازه در ارتباط بین اداره ارش��اد اس��المی و 

کانون های مساجد شمیرانات برقرار شده است.
این گفته سیدحس��ن صفوی رئیس اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی شمیرانات است که بیش از 9 ماه است 
که در این پس��ت فعالیت می کند. وی می گوید : ما 
ابتدا نشس��تی با مدیران مسئول کانون های مساجد 

شهرستان برگزار کردیم تا مشکالت و نقایص موجود 
در حوزه های خود را منعکس کنند که عمده مسائل 
مطرح ش��ده در حال برطرف ش��دن اس��ت، سپس 
کانون های فعال، نیمه  فعال و غیرفعال شناس��ایی و 
در جهت تقویت و حمایت از کلیه کانون ها اقدامات 

عملی انجام گرفت و یا در حال انجام است.
معرف��ی رابطین خواه��ر، بازدید مس��تمر و تجهیز 
کانون ها، تمدید مجوزهای قدیمی، تقدیر و تجلیل 
از فعاالن قرآنی، فعال س��ازی ش��ماره حساب های 
کانون ها و دعوت از اعضای کانون ها در همایش ها و 
نشست های فرهنگی از جمله فعالیت هایی است که 

تاکنون صورت گرفته است.
صفوی افزود: فاصله زیاد، یکی از مشکالت عمده ما 

در ارتباط با کانون هاست و به منظور رفع این مشکل، 
مسجد مفتخر را به عنوان پایگاه قرار دادیم تا رابطین 

بتوانند راحت تر با ما در ارتباط باشند.
رئی��س اداره ارش��اد اس��المی ش��میرانات ضمن 
اشاره به هسته های پژوهش��ی اذعان داشت: چهار 
کانون از جمله کانون محبان المهدی )عج(مس��جد 
صاحب الزمان)عج(،کانون سیدالش��هدا)ع( مسجد 
مفتخر، کانون حض��رت حجت)عج( و کانون صیاد 
شیرازی از مسجد جامع لویزان به عنوان هسته های 
پژوهشی مس��اجد شمیرانات معرفی ش��ده اند تا با 
ارتباط مس��تمر با فرهیختگان و مراکز آموزش��ی 
شهرس��تان ، هسته های پژوهش��ی خود را فعال تر 

کنند.

 نمایش بهتر فعالیت کانون های فرهنگی هنری مساجد شمیرانات

ما بوقچی شهر شدیم اما حیفبازگشایی مجدد کتابخانه عمومی شهدای لواسانات

مجموعه شعر طنز »نیشدارو« توسط انتشارات 
شانی منتشر شد. 

کتاب شعر طنز نیشداروی شروین سلیمانی، 
ش��اعر خوب ش��هرمان به تازگی منتشر و در 
دس��ترس عالقه مندان قرار گرفت. سلیمانی 
از جمله شاعران طنزی اس��ت که در محافل 
بزرگ ادبی ایران چهره ای شناخته شده است 
و تابستان گذشته نیز شب شعر طنز»قند پهلو« 
را با حضور همکارانش و با مش��ارکت شورای 
شهر و شهرداری در کافه هنر برای دوستداران 

شعر و ادب برگزار کرد که مورد توجه عالقه مندان قرار گرفت.
 شعر» فراری« را از کتاب » نیشدارو« تقدیم می کنیم.

 فراری..! 
ما تبه کار نبودیم ولی در رفتیم

جزء اشرار نبودیم ولی در رفتیم 
توی آن مجلِس» قاطی« که سِرشب لو رفت 

من و دلدار نبودیم ولی در رفتیم 
هرکسی رفت به دکتر سر و ته بر می گشت 

ما که بیمار نبودیم ولی در رفتیم 
هر که اندک کششی داشت خرابش کردند 

کش شلوار نبودیم ولی در رفتیم!
دولت آمار نود مفسد بانکی را داد

جزء آمار نبودیم ولی در رفتیم 
می گرفتند شبی هر که زمین می خوارید!

ما زمین خوار نبودیم ولی در رفتیم 
اصال آن شب که یکی برد سه میلیارد دالر

ما که بیدار نبودیم ولی در رفتیم 
همه را روز قیامت به جهنم بردند 

ما گنه کار نبودیم ولی در رفتیم
مردم این جا دو گروهند: خودی یا کفار 

ما که کفار نبودیم ولی در رفتیم 
هر که از آن طرِف پرده خبر داشت گریخت

ما خبردار نبودیم ولی در رفتیم 

اعظم احم��دی، مس��ئول کتابخانه 
عمومی شهدای لواسانات از بازگشایی 

مجدد این کتابخانه خبر داد.
وی درباره ای��ن خبر اف��زود: با اتمام 
تعمیرات کلی کتابخان��ه که از مرداد 
سال جاری آغاز شده بود از ابتدای آذر 
ماه، بازگشایی و آماده ارائه خدمات به 
اعضای محترم است.  الزم به یادآوری 
است تعمیرات کلی کتابخانه عمومی 

ش��هدای لواسانات ش��امل بهسازی 
سیستم گرمایشی، نصب سقف کاذب، 
بهسازی فضای بخش کودک، نقاشی، 
بهسازی نمای بیرونی و داخلی، نصب 
کفپوش قرائ��ت خانه، نص��ب دیوار 
پ��وش و ... و ب��ا هزینه ای ح��دود دو 
میلیارد ریال از محل اعتبارات انجمن 
کتابخانه های عمومی بخش لواسانات 

انجام شده است.  

همزمان با اربعین حس��ینی مراسم یادبود شهدای س��بوبزرگ و سالروز 
شهادت مهدی خندان فرمانده تیپ یک عمار لشگر 27 محمد رسول ا... 
)ص( با حضور مردم، خانواده شهدا، برخی از مقامات لشگری، همرزمان 
این ش��هید، برخی از اعضای شورای شهر و ش��هردار در حسینیه مسجد 

الشهداء سبوبزرگ برگزار شد.

یادواره شهدا

سیدحس��ن صف��وی رئیس اداره ارش��اد اس��المی 
ش��میرانات در حاش��یه مراس��م نماز جمعه رودبار 
قصران، نقش فرهنگ در اجرای اقتصاد مقاومتی را 

بسیار مهم عنوان کرد.
به گ��زارش روابط عموم��ی اداره فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی، سید حسن صفوی که به همراه جعفر کریم 
نظری، مدیر انتش��ارات نظری در مراسم نماز جمعه 
رودبار قصران شرکت کرده بود در مورد نقش فرهنگ 
در اج��رای اقتصاد مقاومتی س��خن گف��ت و خاطر 
نشان کرد: اصوال اقتصاد تابع فرهنگ بوده و فرهنگ 

مقاومتی با اقتصاد مقاومتی عجین است.
وی با اشاره به س��خنان مقام معظم رهبری در مورد 
اقتصاد مقاومتی تاکی��د کرد: روحیه جهادی یکی از 
الزاماتی اس��ت که مقام معظم رهبری به آن اش��اره 
کرده اند و با داش��تن چنین روحیه ای اس��ت که این 
حرکت عظیم اقتصادی در جامعه قابل اجرا خواهد 
بود. جعفر حاجی کریم نظری مدیر انتشارات نظری 
و ناشر چندین کتاب در حوزه اقتصاد مقاومتی که به 
عنوان س��خنران در خطبه های پیش از نماز شرکت 
کرده بود، پیرامون اقتص��اد مقاومتی )اقدام و عمل( 

گفت: مقام معظ��م رهبری در س��ال 89 و در جمع 
کارآفرینان، لفظ اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند و در 
بهمن 92 نیز سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در 
24 بند تعیین و  ابالغ نمودند اما تا کنون فرمایشات و 
توصیه های ایشان به طور بایسته محقق نشده است.

وی همچنین پیرامون مفهوم اقتصاد مقاومتی اذعان 
داشت: نفتی که می تواند 2500 نوع فرآورده داشته 
باشد  را ارزان می فروشیم و با پول آن، محصوالتی که 
خارجی ها تهیه کرده اند را با قیمتی گزاف می خریم و 

این امر در راستای اقتصاد مقاومتی نیست.

نقش  مهم فرهنگ در اقتصاد مقاومتی 
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