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 امیدوارم دست در دست 
هم کارهای خوبی را در این 
شهر به سرانجام برسانیم. 
هیچ واحدی از شهرداری 
از واحد دیگر جدا نیست و 
همه مثل دانه های زنجیر به 

هم متصل هستیم
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تجدید میثاق با امام خمینی )ره( 

در سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران، مسئوالن شهرستان 
شمیرانات و شهر لواس��ان با حضور در مرقد امام خمینی )ره(، 
نسبت به معمار فقید جمهوری اسالمی ایران ادای احترام کردند. 
به گزارش خبرنگار نشریه لواسان، عزت اله خانمحمدی فرماندار 
شهرستان ش��میرانات، اعضای شورای ش��هر و شهردار لواسان 
به همراه جمعی از مس��ئوالن شهرستان ش��میرانات سه شنبه 
93/11/14 با حضور در مرقد مطهر ام��ام خمینی )ره(، ضمن 
گرامیداشت ایام ا... دهه فجر، یک بار دیگر بر عهد و پیمان خود 

با آرمان های انقالب و امام تأکید کردند. 

نورافشـانی میدان اصلی لواسان 
در شب پیروزی انقالب اسالمی

در شب پیروزی انقالب اسالمی، آسمان لواسان نورافشانی شد.
به گزارش نشریه لواسان، شهرداری لواسان در شب سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی و ایام مبارک دهه فجر رأس ساعت 21 همزمان با 
ندای اهلل اکبر مردم، اقدام به نورافشانی در میدان امام خمینی )ره(  
)گلندوئک( کرد. علی حسین خان، مسئول روابط عمومی شهرداری 
لواسان، در این زمینه گفت: کار نورافش��انی امسال با تنوع رنگ و 
مدت زمان بیش��تر توس��ط این واحد در میدان امام خمینی )ره( 
انجام گردید. وی در مورد اجرای نورافش��انی از یک نقطه با طیف 
رنگی بیشتر افزود: هدف این گونه نورافشانی تمرکز نور در میدان 
به گونه ای بود که از تمام نقاط ش��هر قابل رویت باش��د. همچنین 
انتخاب میدان مرکزی که مزین به نام امام خمینی )ره( اس��ت، به 
خاطر تأکید و تجدید بیعت با آرمان های بنیانگذار انقالب اسالمی 

بوده است. این مراسم مورد بازدید شهروندان قرار گرفت.    

رئیس شورای عالی استان ها خبر داد
طرح نامگذاری »روز شـهردار« 

تصویب شد
رئیس شورای عالی استان ها از تصویب دو فوریت طرح نامگذاری 

روز شهردار خبر داد.
 غالمرضا بصیری پور در حاشیه س��یزدهمین اجالس عمومی 
شورای عالی اس��تان ها در جمع خبرنگاران با اشاره به روز 25 
اسفند که روز ش��هادت شهید باکری اس��ت، گفت: دو فوریت 
طرح پیشنهادی برای نامگذاری این روز به عنوان روز شهردار با 
اکثریت آرای اعضای شورای عالی استان ها به تصویب رسید و در 
مرحله بعد شورای عالی استان ها می تواند از کانال دولت و شورای 
فرهنگی عمومی و کانال مجل��س تصویب و اجرای این طرح را 
دنبال کند. این طرح به منظور ارج نهادن به مقام شامخ شهدا و 
قدردانی از تالش و کوشش شهرداران با پیشنهاد اعضای شورای 
عالی اس��تان ها در این شورا مطرح ش��د و در نهایت با تصویب 

اکثریت اعضا، دو فوریت آن به تصویب رسید.

برگزاری جشنواره غذا

به مناس��بت بزرگداش��ت دهه فجر و س��الگرد پیروزی انقالب 
اسالمی، مراسمی با عنوان »جشنواره غذا« شنبه 18 بهمن ماه 
در دبستان دخترانه شریف شریفی برگزار شد. به گزارش خبرنگار 
نشریه لواسان، در این مراسم که با حضور محب پور رئیس آموزش 
و پرورش لواسان، مدیر، معلمان و اولیای دانش آموزان مدرسه 
شریف شریفی برپا گردید، تعدادی از مادران دانش آموزان پایه 
اول تا ششم غذاهای محلی و ملی و دسرهای مختلف دست پخت 
خود را در نمایش��گاه کوچکی در معرض دید عالقه مندان قرار 
دادند.  در پایان این جشنواره، به رسم یاد بود جوایزی به مادران 

شرکت کننده در جشنواره اهدا شد.  

خبر

اجتماع بزرگ »من عاشق 
محمدم« برگزار شد 

در پی انتشار کاریکاتوری موهن 
از پیامب��ر عظیم الش��أن)ص( 
اس��الم در یک مجله فرانس��وی 
در اواخر دی ماه که موجب ایجاد 
اعتراض های گسترده مسلمانان 
جه��ان به ش��کل های گوناگون 
در سراس��ر جه��ان ش��د، مردم 
لواسان نیز به سهم خود نسبت 
به این هتک حرم��ت، اعتراض 
و راهپیمای��ی کردند. به گزارش 
خبرنگار نش��ریه لواسان، مردم 
لواس��ان برای اعالم همبستگی 
با مس��لمانان جهان در محکوم 
کردن اهانت به س��احت پیامبر 
اسالم)ص(، ش��نبه 93/11/4 با 
انجام راهپیمایی، حرکت زشت 
و ناپسند مجله فرانسوی را مورد 
نکوهش قرار دادند. این گزارش 
می افزاید: در این راهپیمایی که 
از میدان بس��یج ناران به سمت 
امام��زاده فضلعل��ی)ع( برگزار 
ش��د، مردم  و اعضای ش��ورای 
شهر شرکت داش��تند. در پایان 
این مراس��م، ش��رکت کنندگان 
نم��از جماع��ت ظه��ر و عصر را 
در صحن حس��ینیه ن��اران و در 
کنار مرقد امامزاده فضلعلی)ع( 
برگزار کردند.   ب��ه این ترتیب، 
یک ب��ار دیگ��ر همبس��تگی و 
وحدت مس��لمانان جهان نشان 
داد که ع��زم آن ها برای حمایت 
از پیامبرشان چقدر جدی است. 

در پی چاپ مطلب�ی با عنوان 
»کم آبی دردی اس�ت که هیچ 
درمانی ندارد « در شماره قبل 
صفحه 10 این نش�ریه، یوسف 
ش�یخی ، عضو ش�ورای شهر 
لواس�ان، جوابیه ای را برای ما 
ارس�ال کرده است که عینًا در 

زیر می آوریم:
بسمه تعالی

» برادر ارجمند جناب آقای حسینی  
راد، مقاله ش��ما را درب��اره کمبود آب 
درباره لواس��ان را خواندم و از اینکه به 
فکر کم آبی در لواس��ان هستید تشکر 
و قدردانی می کنم. لذا از شما خواهش 
می کنم همیشه سعی کنید تا آنجایی 
که ام��کان دارد چیزهایی که را کاماًل 
به آن اش��راف ندارید از مردم بپرسید 
و آماره��ا را ک��ه نزدیک ب��ه حقیقت 
اس��ت را بنویس��ید نه اینک��ه فاصله 
بقدری زیاد باش��د که در وجود بعضی 
از ش��هروندان که مثل ش��ما اطالعی 
ندارند ی��اس و ناامیدی ایجاد ش��ود.

شاعر می فرماید:
باالترین گناهان یاس است و ناامیدی

 از رحمت عظیم و بی انتهای خالق 
نیکوترین سعادت دانی که را نصیب است 
 آن بنده ای که راضی شد بر رضای خالق 

ب��رادر م��ن:  کل ش��هر لواس��ان 
چاه ه��ای مج��از و غی��ر مجاز آن 
به 500 حلقه چاه هم نمی رس��د. 
ش��ما که بومی لواس��ان نیستید 
چگونه اط��الع پی��دا کرده اید که 
چاه های غیر مج��از حدود 5 هزار 
حلق��ه می باش��د در صورت��ی که 
اکثر باغ��داران م��ا از دو رودخانه 
کندرود و افج��ه رود جهت آبیاری 
اس��تفاده می کنند و چ��اه ندارند. 
ضمناً عزیز من شما فرموده اید که 
رودخانه های نجارکال و لش��گرک 
زمانی پر آب بوده و امروز به اندازه 
یک نه��ر آب دارد. خدمت ش��ما 
عرض کن��م دو رودخانه فصلی به 
نام های افج��ه رود و کن��درود در 
شهر لواس��ان اس��ت که در فصل 
بی آب هم از آن 8 نهر در تابستان 
کش��اورزان و باغداران اس��تفاده 
می کنند ولی در بهار حداقل 100 
الی 500 نهر هم آب آن ها بیشتر 
اس��ت وگرنه چگونه سد لتیان پر 
می شود. رودخانه جاجرود هم در 
فصل بی آبی حداقل 50 الی 500 
نهر می ت��وان از آن اس��تفاده کرد 
و در فصل آبی هم ک��ه از 500 به 

باال آب دارد. 
ب��رادر عزی��ز فرموده ای��د کم آبی 
دردی اس��ت که هیچ عالج ندارد. 

این گفته شما هم اشتباه است. 
هر دردی درمانی دارد. ما می توانیم 
با صرفه جوئی وس��ایل پیش��رفته 
امروزی درد بی آبی را عالج کنیم 
در صورت��ی که همگی دس��ت به 
دس��ت هم بدهیم و مسئولین هم 
در این امر خطیر ما را کمک کنند. 
از خداوند متعال هم طلب رحمت 
داریم که انش��اا.. م��ا را بی نصیب 

نخواهد گذاشت. با تشکر« 

خبر کوتاه

س��ومین نشس��ت ش��هردار با کارکنان 
شهرداری لواس��ان سه شنبه 93/11/21 

برگزار شد.
به گزارش خبرنگار نش��ریه لواس��ان، در 
این نشس��ت پس از تالوت آیاتی از قرآن 
مجید، مهن��دس مرادی در س��خنانی با 
تبری��ک پی��روزی انق��الب اس��المی به 
شهروندان لواسان و کارکنان شهرداری 
و گرامی داش��ت یاد و خاطره رهبر کبیر 
انقالب و ش��هیدان، جانبازان و ایثارگران 
میه��ن اس��المی، گف��ت: از هم��کاران 
ش��هرداری که در گرامی داشت ایام دهه 
فجر  فعالیت خوبی را به انجام رس��اندند، 
سپاس��گزاری می کنم و ق��دردان حضور 
مردم و ش��هروندان عزیز در جش��نی که 
برایش��ان تدارک دیده بودیم، هس��تم. 
همچنین از همکاری فرماندار، بخشدار، 
اعضای شورای شهر، مسئوالن شهری و 
س��تاد اجرایی دهه فجر نیز سپاسگزارم. 
تردی��دی نداری��م ک��ه ش��هروندان این 
شهر خواس��تار برگزاری مراسم  عمومی 

این چنینی هستند. 
من به عنوان ش��هردار و خادم این ش��هر 
وظیف��ه دارم به خواس��ت آن��ان احترام 
بگ��ذارم و به مناس��بت های مختلف این 

نیاز معنوی شهروندان را پاسخگو باشم.
 این نکته را نیز ع��رض می کنم که هیچ 
کاری بدون اشکال و عیب و نقص نخواهد 
بود و هر دستگاه و ش��خصی به هر حال 

مشکالتی خواهد داشت. 
ولی مهم این اس��ت که ما برای درس��ت 
کردن ای��ن خطاها چه رفت��ار و تدبیری 
می اندیش��یم. اگر دانش و هنر و مدیریت 
درستی داشته باشیم، خطاها و اشتباهات 

را به درستی اصالح خواهیم کرد.
وی افزود: ما ادعای��ی نداریم که در همه 
زمینه ها بهترین هستیم و اشتباه و ایرادی 
نداریم، ولی خیلی دوست داریم مصلحان 
و افرادی که صالحیت ای��ن کار را دارند، 
ما را نقد کنند. همچنین از پیشنهادهای 
سازنده که با هدف پیشرفت و بهتر شدن 
اس��ت، اس��تقبال می کنیم. بس��یاری از 
اشتباهات باانگیزه و به عمد نیست، بلکه 
برخواس��ته از برخ��ی اتفاقات اس��ت که 

سازماندهی نشده اند. 
البت��ه گاهی هم اش��تباهی رخ ن��داده و 
دیگران اشکال تراش��ی می کنند. بعضی 
اوقات بدرفتاری با کارها نتایج بدی دارد، 
به ویژه در مقوله های فرهنگی. اگر فرهنگ 
را آگاهان��ه و ب��ا تدبیر و درای��ت و با ابزار 
آن اس��تفاده نکنیم، آثار مخرب��ی دارد. 
ازاین رو، بهتر اس��ت که همواره فرهنگ 
اسالمی و ملی خودمان را الگو رفتارمان 
قرار دهیم و با توسل به این فرهنگ غنی، 
برنامه ها و مناس��بت ها را پیش ببریم. در 
غیر این صورت، آنچه ما دوس��ت نداریم 
و از بیگانه می آید، جایگزین فرهنگ ملی 
مذهبی مان خواهد شد. فرهنگ را با تحکم 
و موضع گیری خشن نمی توانیم به جایی 
برسانیم، زیرا این موضع گیری های خشن 
و تحکم ها است که باعث می شود مردم از 

مسئوالن فاصله بگیرند.
ما بهتری��ن ابزارها را از لحاظ فرهنگی در 
کش��ورمان داریم که هنر اصیل ایرانی از 

آن جمله است. 
مهندس مرادی با اش��اره ب��ه پیش رو 
ب��ودن بهار و عید ن��وروز گفت: به همه 
کارکن��ان توصی��ه می کن��م در طرح 
اس��تقبال از بهار حضور پررنگ داشته 

باشند. 
باید آثار ورود به فصل و س��ال نو کاماًل 
مشهود باشد. به مس��ئوالن واحدهای 
مرتبط تأکی��د کرده ام که به��ار باید با 
تفاوت های بیش��تری برای مردم قابل 

لمس باشد. 
شهردار لواسان س��پس در مورد شروع 
پروژه هایی که حداقل امکانات رفاهی 
را برای مسافران نوروزی فراهم خواهد 
آورد ادامه داد: از چند روز دیگر عملیاتی 
برای استقبال از مسافران و گردشگران 

نوروزی آغاز خواهد شد.
 بیشترین این عملیات در ورودی شهر 
و جاهایی اس��ت که مسافران بیشتر به 

آن مناطق می روند. 
وی همچنی��ن در م��ورد کمبوده��ا و 
مشکالت ش��هر گفت: متأسفانه، شهر 
از امکان��ات کاف��ی برخودار نیس��ت  و 

محدودیت های زی��ادی دارد از جمله 
امکان��ات رفاهی تفریحی ب��رای عموم 
بس��یار کم اس��ت. بنابراین، م��ا بر آن 
هستیم تا با کمک و مساعدت شهروندان 
و همکاری پرسنل شهرداری گام های 
مؤثر و خوب��ی را در این زمینه برداریم. 
اگرچ��ه ش��هر در محاص��ره ارگان ها و 
س��ازمان های زیادی است که دست ما 
را می بندد، اما با عزمی راسخ همه کمک 
خواهیم کرد تا رفع مانع کنیم و جایگاه 
واقعی و اصلی این ش��هر را در کشور و 

جهان به تصویر بکشیم. 
متأس��فانه، از سمت ش��مال کوه های 
البرز و مناطق حفاظت شده، از جنوب 
س��د لتیان و خطوط قرمز آب ، از غرب 
پادگان و از ش��رق هم حفاظت محیط 
زیس��ت و مناب��ع طبیع��ی را داریم. با 

ای��ن وج��ود، از زم��ان 
تصدی ام در این پست، 
تم��ام ان��رژی و وقتم را 
صرف توجی��ه و رایزنی 
ب��ا مس��ئوالن مربوطه 
کرده ا م و خوش��بختانه 
فق��ت  نس��ته ام موا توا
مدی��ران اس��تانداری و 
مس��ئوالن دیگر را برای 
انجام کاره��ا و اقدامات 

مناسب بگیرم. 
در این می��ان، کارهای 
طراحی انجام شده است 
و اکنون رس��یده ایم به 

مرحله اجرا. 
بنابرای��ن، امیدوارم خیلی زود ش��اهد 
ش��روع اقدامات خوبی باشید. مهندس 
م��رادی در م��ورد نق��ش کارکن��ان 
ش��هرداری اف��زود: نق��ش پرس��نل 
شهرداری بس��یار مهم و حساس است. 
زمان نباید از بین برود از این رو چیزی 
به عنوان ساعت کار نداریم. شهرداری 
سازمانی 24 ساعته است و هر کس در 
هر جایگاهی باید از تمام توان خود در 
راه خدمت به شهروندان استفاده کند. 

همچنی��ن کارکنانی ک��ه در ارتباط  با 
مردم شهر هستند باید در حد بضاعت 
خود مردم را  از اقدام��ات و برنامه های 

شهرداری آگاه سازند. 
اگر به طور شبانه ر وزی 
پ��ای کار بایس��تیم، به 
زودی کاره��ای خوبی 
را ش��اهد خواهیم بود. 
مطمئن باشید پای کار 
ب��ودن ش��ما یک طرفه 
نخواهد بود و همان قدر 
که زحمت می کش��ید، 
وظیفه من و شهرداری 

اس��ت که از ش��ما حمای��ت و متقاباًل 
خدمات درخور و شایسته ای را برایتان 
فراهم کنیم. هر مق��دار در پروژه های 
زیربنایی ش��هر موفق  تر باشیم، انگیزه 
مدیریت نی��ز برای فراهم ک��ردن امور 

رفاهی کارکنان بیشتر خواهد شد. 
وظیفه من و شما است که در این شهر 
کار و ت��الش کنی��م تا رفاه و آس��ایش 

عمومی شهروندان محقق شود. 
مردم لواسان متوجه این موضوع هستند 
که فضاه��ای عمومی در این جا ضعیف 
است و دلشان می خواهد که شهر توسعه 
پیدا کند. برای مثال، ما برای برگزاری 

یک جشن مذهبی ملی فضایی نداریم 
تا م��ردم بتوانند آس��وده خاطر به آنجا 

بیایند. 
ی��ا س��اختمان ش��هرداری متعلق به 
سال 1349 اس��ت و بخش هایی از آن 
در جاهای دیگر ش��هر مس��تقر است. 
بنابرای��ن، از ش��ما می خواه��م در این 
میدان وارد شوید و کمک کنید تا شهر 
و شهرداری لواسان در کشور به جایگاه 
مناس��ب خود برس��د و این کار همتی 

بزرگ می خواهد.  
وی با اش��اره به نامنظم تشکیل شدن 
جلس��ات کارگروه ها گفت: لطفاً منظم 
باش��ید تا از حاصل نشس��ت های شما 
بتوانیم برنامه ریزی درس��تی داش��ته 

باشیم.
بارها گفته ام ک��ه به برنامه ریزی اعتقاد 
دارم و ش��ک ن��دارم 
مدیریت��ی ک��ه برنامه 
نداش��ته باش��د، در هر 
رده ای دچ��ار مش��کل 
خواهد ش��د و شکست 
خواه��د خ��ورد. بای��د 
مدیریت و برنامه ریزی 
داشته باش��یم تا دچار 
روزمرگ��ی نش��ویم و با 
برنامه و منظم کارهای 
ش��هر را ب��ه س��امان 
برس��انیم. نقش اصلی 
در امور شهر لواسان به 
عهده ش��هرداری است. 
بنابراین، ه��ر چقدر ما 
بهتر عمل کنیم، شهر بهتر خواهد بود 
و رضایت مندی ش��هروندان نیز بیشتر 

خواهد شد. 
متأس��فانه برخی قوانین شهرداری ها 
مربوط به س��ال 1313 اس��ت که الزم 
است توسط سازمان های ذی ربط به روز 
شود. به هرحال، جایگاه شهرداری ها از 
لحاظ قانونی باید خیلی برتر از جایگاه 
فعلی باشد. شهردار همچنین نارضایتی 
خود را از انجام پروژه ممیزی شهر اعالم 
کرد و اظهار داشت: ش��رکت پیمانکار 
ممیزی نتوانسته به تعهدات خود عمل 
کند ک��ه قطع��اً برخ��ورد الزم صورت 

خواهد گرفت. 
ما هن��وز نتوانس��ته ایم 
مدل و اطالعات پایه ای 
را ب��ه دس��ت آوریم تا 
بتوانیم برنامه ریزی های 
کوتاه مدت و یا بلندمدت 
داشته باش��یم. یکی از 
بهتری��ن کارهای��ی که 
ش��روع کردیم، همین 
ممیزی اس��ت ک��ه در 
صورت درست انجام ش��دن، می تواند 
پایه و اساس بسیاری از برنامه ریزی های 
مدیریتی ش��هری باش��د. با اطالعات 
حاصل ش��ده، قادریم در کارگروه طرح 
و برنامه، برنامه پنج ساله شهر را تدوین 
کنیم.  در همین راستا، مهندس مرادی 
افزود: لطفاً، برای سال 94 تمام برنامه 
و کارهای خود را در حوزه فعالیت های 
واحد مربوطه تان ت��دارک ببینید و در 
این راه به گونه ای باشید که برنامه های 
سال 94 از سرعت خوبی برخوردار باشد 
و بدون وقفه اجرا ش��ود. باید در س��ال 
آینده شاهد راه اندازی فرهنگسرا باشیم، 

پارک های قاضی آباد به سامان برسد و 
کار حاشیه رودخانه لشگرک و عملیات 

ساختمانی شهرداری شروع شود.
 این ه��ا کارهایی اس��ت ک��ه در کنار 
فعالیت های معمول ش��هرداری مانند 
آسفالت و کارهای عمرانی سطح شهر 

انجام خواهد گرفت. 
تکی��ه ما دیگ��ر ب��ر درآم��د حاصل از 
محل تخلفات نیس��ت، بلک��ه به دنبال 
درآمدهای پای��دار، خصوصاً از ظرفیت 
گردشگری شهر هس��تیم. شهردار در 
مورد بحث قانونی هبه که ریشه آن را در 
تاریخ این مرز و بوم دانست، خاطر نشان 
ک��رد: اگر هبه به طور قانونی و ش��فاف 
باشد، می تواند کمک بزرگی به پیشرفت 
شهر کند و سطح مش��ارکت مردم در 
اداره امور شهر را افزایش دهد. عده ای 
در این میان کارش��کنی و با سؤال های 
چرایی خود مانع ایج��اد می کنند، در 
حالی که نبای��د طب��ق قوانین چنین 

چیزی باشد. 
اگر قانونی و بر مدار قانون عمل کنیم، 
هیچ تخلفی صورت نخواهد گرفت. او با 
بیان تذکری به برخی از همکاران گفت: 
هر کدام از ش��ما در میان مردم ش��هر 

نماینده شهرداری هستید.
 ازاین رو لطفاً از برنامه های ش��هرداری 
در توسعه و پیشرفت شهر دفاع کنید. 
همچنین تأکید می کن��م در محل کار 
خود به هی��چ عنوان دفتر ش��خصی و 
امالک و غیره درس��ت نکنی��د که اگر 
موارد این چنینی را ببینم، قطعاً برخورد 

خواهم کرد. 
پ��س از س��اعت کاری و ب��ا خ��روج از 
شهرداری، هر کس��ی در هر شغلی که 
می خواهد، فعالیت کند. مهندس مرادی 
در مورد فعالیت های مردمی شهرداری 
افزود: ما به دنبال انتخاب شهروند نمونه 
هس��تیم و در این زمین��ه باید فعالیت 

فرهنگی بکنیم.
لطفاً هم��ه هم��کاران در ای��ن زمینه 
کمک کنن��د و مطمئن باش��ند وقتی 
شهروندان نمونه انتخاب و معرفی شوند، 
از مشارکت آن ها اس��تفاده های بهینه 
خواهد شد. همچنین در مورد انتخاب 
همکار نمونه هم مساعدت کنید. بر این 
باورم که روش تش��ویق و تنبیه به نفع 
مجموعه شهرداری و شهروندان است. 

در س��ال جدی��د اج��رای برنامه های 
مش��ارکتی و حضور در جم��ع مردم از 
اولویت های برنامه های ما است.  شهردار 
لواسان در پایان گفت: امیدوارم دست 
در دس��ت هم کارهای خوبی را در این 

شهر به سرانجام برسانیم. 
هیچ واحدی از شهرداری از واحد دیگر 
جدا نیست و همه مثل دانه های زنجیر 
به هم متص��ل هس��تیم.  بنابراین، هر 
جایی که الزم اس��ت، بای��د واحدها به 
همدیگر کمک کنند. همه وظیفه دارند 
در راه هدف های شهرداری در کنار هم 

و با هم همراهی نمایند.  
در این جلسه، چند مسئول از واحدهای 
مختلف شهرداری با حضور در جایگاه 
از برنامه های در دست اجرا و پیشرفت 

آن ها گزارش هایی را ارائه دادند. 
سپس از بنفشۀ بنفشه به خاطر تالش و 
پشتکارش در کارگروه وصول مطالبات 

با تقدیم هدیه تشکر و قدردانی شد.

مهندس مرادی درسومین جلسه شورای اداری شهرداری لواسان:

وظیفه من و شما است که کار و تالش کنیم تا 
رفاه و آسایش عمومی شهروندان محقق شود

جوابیه

یکی از بهترین کارهایی که 
شروع کردیم، همین ممیزی 
است که در صورت درست 
انج�ام ش�دن، می توان�د 
پایه و اس�اس بس�یاری از 
برنامه ریزی های مدیریتی 
شهری باش�د. با اطالعات 
حاص�ل ش�ده، قادریم در 
کارگ�روه ط�رح و برنام�ه، 
برنامه پنج س�اله ش�هر را 

تدوین کنیم
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با حضور مردم لواسان 

راهپیمایی 22 بهمن
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی برگزار شد

راهپیمایی باشکوه 22 بهمن  با 
حضور پرشور مردم و مسئوالن 
ت و  نا ا ن ش��میر س��تا شهر
لواسانات س��اعت 10 صبح روز 
چهارش��نبه همین روز برگزار 

شد.
ب��ه گ��زارش خبرنگار نش��ریه 
لواس��ان، همزم��ان با سراس��ر 
کشور، قشرهای مختلف مردم 
لواس��انات همراه با مسئوالن با 
حضور در بلوار امام خمینی)ره(، 
به س��مت میدان امام خمینی 
)ره( گلندوئ��ک راه پیمای��ی 

کردند. آن ها در طول مس��یر با 
س��ر دادن ش��عار، یاد و خاطره 
س��الگرد پی��روزی انق��الب 
اس��المی را گرامی داشتند و با 
آرمان ه��ای انق��الب و رهبری 
تجدید میث��اق نمودند. در این 
مراس��م، حجت االس��الم سید 
س��عید لواس��انی، امام جمعه 
لواس��ان، در س��خنانی پس از 
س��الم به ام��ام خمین��ی)ره( 
بنیان گذار جمهوری اس��المی 
ایران، رهبر انقالب حضرت آیت 
اهلل خامنه ای،  ش��هدای عزیز، 

جانبازان گرانقدر و مردم حاضر 
در صحن��ه، گف��ت: در این روز 
عزیز، به چند نکته مهم اش��اره 
می کنم. انقالب اسالمی ایران 
را وحدت ملت تح��ت رهبری 
امام)ره( به نام خدا و برای خدا 
پیروز کرد. بصیرت��ی که ملت 
ایران در 22 بهمن به خرج داد، 
مقدمه ای ش��د ب��رای حرکت 
بعدی که تشکیل نظام مقدس 
جمهوری اس��المی ایران را در 
پی داش��ت و نظ��ام جمهوری 

اسالمی تأسیس شد.
وی افزود: در این س��ی و شش 
س��الی که از انقالب اس��المی 

می گ��ذرد، ش��ما دیده ای��د 
و جهانی��ان نی��ز ب��ا چش��م 
خ��ود دیده ان��د که ای��ن ملت 
پیش��رفت های زی��ادی کرده 
اس��ت. در قدم اول، آزادی ملت 
و پیش��رفت های ش��گرف علمی 
و زمینه های فرهنگی، سیاس��ی 
و نظامی داش��ته ایم. همه این ها 
نشان می دهد که ملت در جهت 
اهداف خود پیش  رفته و انقالب 
اس��المی، انقالب��ی پیش رونده 
بوده اس��ت. اما باید توجه داشته 
باشیم راه ما طوالنی است و همه 
ما بای��د بصیرت خ��ود را حفظ 
کنی��م و پ��ای کار باش��یم. امام 

جمعه لواس��ان ادامه داد: ایمان 
انقالب��ی و توجه ب��ه آرمان های 
انقالب مسیر درس��تی است که 
ما بای��د در آن حرکت کنیم. این 
مس��یر باید حفظ شود تا دشمن 
نتواند ب��ه ما ضربه بزن��د. اگر راه 
درس��ت را برویم، مردم مسلمان 
دنی��ا هم ب��ه دنبال م��ا خواهند 
آمد. بزرگداش��ت روز 22 بهمن 
و حرکت و قدم گذاشتن شما در 
راهپیمایی پیامش همین اس��ت 
که ما بر سر آرمان های امام راحل 
و انقالب و اس��الم ایس��تاده ایم 
و هنوز ه��م ش��عارمان لبیک یا 
رسول اهلل)ص( و یا حسین )ع( 

است.  حجت االس��الم لواسانی 
در مورد مذاکرات هسته ای گفت: 
همان گونه که مقام معظم رهبری 
در ای��ن زمینه فرمودن��د توافق 
خوب، توافقی اس��ت ک��ه منافع 
ملت  را تأمین کند و زیادخواهی 
دشمن را متوقف سازد. به هرحال، 
ما اهل مذاک��ره و منطق و عقل 
هستیم، اما اهل س��ازش و ذلت 
نیس��تیم. راهی که ما در آن قدم 
گذاشته ایم، راه ایستادگی است و  
برای تحقق اهداف الهی در ایران 
و جهان اسالم آماده ایم. در پایان 
این مراسم، قطع نامه راهپیمایی 

قرائت شد.       
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ساخت پل عابرگذر قاضی آباد

اجرای گلخانه جدید 
به مساحت 1000 متر مربع 

عملیات اح��داث پل عابرگذر 
قاضی آباد آغاز شد.  مهندس 
سید مصطفی ایگه ای، مسئول 
واحد عم��ران، در این زمینه 
به خبرنگار نش��ریه لواس��ان 
گفت: پل عابرگذر قاضی آباد 
ارتباط میان بخش ش��مالی و 
جنوبی پ��ارک بانوان)قاضی 
آباد( را برقرار می س��ازد.  وی 
اف��زود: طب��ق برنامه ری��زی 
انجام ش��ده، این پل ت��ا پایان 
س��ال 93 س��اخته می شود و 

به بهره برداری خواهد رسید.  
مس��ئول واحد عمران  درباره 
مشخصات فنی این پل گفت: 
این پروژه دارای سازه ای خاص 
از ورق های کامپوزیت اس��ت 

که حالت قوسی شکل دارد.  
ط��ول پ��ل عابرگ��ذر حدود 
49 متر و ارتفاع آن از س��طح 
آس��فالت معب��ر ح��دود 10 
متر می باش��د. پ��ل عابرگذر 
قاضی آباد دارای 3 پایه فلزی 

است. 

»طرح گلخانه کاماًل مکانیزه 
با سیس��تم پیچ و مه��ره ای و 
طرح اس��پانیایی در مدت 20 
روز اجرا شد و به بهره برداری 

رسید.«
به گزارش نش��ریه لواس��ان، 
مس��ئول واحد فضای س��بز 
شهرداری پس از بیان مطلب 
باال افزود: ب��ا توجه به افزایش 
تولی��دات گل و گیاه تا 5 برابر 
نسبت به س��ال گذشته، لزوم 
احداث گلخانه جدید احساس 
و نسبت به س��اخت آن اقدام 

گردید. 
ت  ا لی��د :  تو د و ف��ز ی ا و
جه��ت  ن�������ه  گلخا
بهره برداری در س��ال جاری 
و در سال آینده ش��امل انواع 
اطلس��ی، اب��ری آب��ی، ابری 
نق��ره ای، گل حن��ا، گل ن��از، 

کوک��ب کوه��ی، 20/000 
گل��دان الل��ه، 5000  گلدان 
سنبل، گل حسن یوسف، انواع 
رز، رزم��اری، الوان، س��لوی، 

همیشه بهار و ... می باشد.  
شجاعی خاطر نشان کرد: 
هزین��ه اح��داث گلخان��ه 
یادشده با کلیه تجهیزاتش 
حدود800 میلی��ون ریال 
بوده و با احداث این گلخانه 
جدید، مساحت گلخانه ها 
به 3000 متر رسیده است.    

خرید و فروش ویال
 ملک و آپارتمان در کوتاه ترین زمان

بهترین ها را از ما بخواهید
تلفن تماس
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با حضور پرشور مردم شهر برگزار شد

همافری در عکسی تاریخی

پایان سال و افزایش کرایه هافقط بخشی از یک مصاحبه- یک تلنگر

شاید بدون اغراق یکی از مستندترین 
وقایع انق��الب 57 عک��س تاریخی 
اعالم همبستگی نیروی هوایی با امام 
خمینی )ره( باشد، همان عکسی که 
به تمام خبرگزاری های دنیا مخابره 
شد و س��ال های سال اس��ت که در 
روزنامه های مختل��ف تجدید چاپ 
می ش��ود. در این عک��س، همافری 
حضور دارد که از قضا فرزند کوه های 
افجه اس��ت. به مناسبت بزرگداشت 
ایام دهه فجر از وی خواس��تیم تا از 
خاطرات آن روزها، به وی��ژه آن روز 
خاص و آن عکس مان��دگار برایمان 
بگوید. با هم مرور می کنیم خاطرات 

شنیدنی او را.
 س��یدمحمدرضا تواب��ع قوامی متولد 
1337 لواسان )روستای افجه( است. 
دوران ابتدایی خود را در روستای افجه 
و دوره دبیرستان را در تهران طی کرد. 
پس از پای��ان تحصیالت متوس��طه، 
جه��ت ادامه تحصیل به آموزش��گاه و 

دانشکده نیروی هوایی پیوست. 
او می گوید: من به صورت شبانه روزی 
به دانش��کده هماف��ری رفت��ه بودم و 
در ح��ال تکمیل و تحصیل در رش��ته 
منتنس)نگهداری فن��ی هواپیماهای 

جنگی و ترابری( بودم که کم کم اخبار 
ش��روع انقالب و وقایع مرتبط با آن به 
گوش ما هم رسید. در این بین، ما هم 
با سایر انقالبیون همراه شدیم و شبانه 
با عبور از دیوار آموزشگاه، اخبار و وقایع 
را رصد می کردی��م. در همین ایام، در 
محل خدمتمان نیز به دنبال یارگیری 
و ایجاد و اتحاد بین ه��واداران بودیم. 
به این ترتی��ب، کم کم اتح��اد بزرگی 
بین بخش های مختلف نیروی هوایی 

شکل گرفت.
وی در مورد وقایع روز 13 بهمن سال 
57 می افزای��د: در ای��ن روز، تصوی��ر 
امام)ره( از خیابان ایران توس��ط واحد 
مخابرات و الکترونی��ک نیروی هوایی 
با موج کوتاه برای ی��ک لحظه بر روی 
صفحه تلویزی��ون ایران ق��رار گرفت. 
همان لحظه بچه ه��ا تکبیر گفتند که 
باعث شد تا شخصی درخواست نیروی 
گارد کن��د، ام��ا س��رهنگ تاجبخش 

فرمانده هنگ نگذاشت این کار انجام 
شود. او درهای پادگان را به روی آن ها 

بست و اجازه ورود آن ها را نداد.
س��یدمحمدرضا توابع قوام��ی درباره 
19 بهمن ماه می گوی��د: رابط ما حاج 
آقا ب��ازرگان که بعده��ا در دفتر مقام 
معظم رهبری مش��غول به کار ش��د، 
اخبار لحظه به لحظ��ه اتفاقات انقالب 
را به ما می رس��اند. آن ش��ب قرار شد 
تکبیرگویان از پادگان خارج شویم، ولی 

قبل از آن، درب اسلحه خانه را بشکنیم 
و سالح ها را در اختیار انقالبیون و مردم 
قرار بدهیم. اما با رهنمود فرمانده مان 
سرهنگ تاجبخش قرار شد فردا یعنی 

20 بهمن این کار انجام شود.
وی در مورد این لحظات حس��اس و 
نفس گیر انق��الب می افزاید: روز 19 
بهمن ب��ا هماهنگی های ک��ه انجام 
شده بود، قرار ش��د بچه های نیروی 
هوایی لباس ه��ای فرم خ��ود را در 
س��اک بگذارند و به صورت انفرادی 
در خیابان ایران حض��ور پیدا کنند. 
وقتی بچه ه��ا از جمله خودم به آنجا 
رسیدیم، با پوشیدن لباس های فرم 
نیروی هوایی به صورت دست جمعی 
به محضر حضرت امام )ره( رسیدیم 
و آن عکس یادگاری و معروف گرفته 
و منتشر ش��د. این حضور به همراه 
عکس آن به عنوان اعالم همبستگی 
نیروی هوایی با انقالب در رأس اخبار 

جهان قرار گرفت.
 ما در این مراسم رژه رفتیم و با ادعای 
احترام به رهبر انق��الب تیر خالص 
را به باقیمان��ده نیروهای گارد زدیم. 
درواق��ع، آن روز همه چی��ز به نفع 

انقالب تمام شد. 

او ادام��ه می ده��د: پ��س از تثبیت 
انقالب و اس��تقرار نظ��ام جمهوری 
اسالمی، بنده به مدت دو سال دوره 
عالی و تخصصی نگه��داری هواپیما 
را در همان مرکز آموزشی و افسری 
به پایان رساندم. بعد با شروع جنگ 
تحمیلی، ب��ه ص��ورت داوطلبانه از 
پایگاه انقالب به منطقه جنگی اعزام 
گردیدم و در سال 60 ، در دو عملیات 
جدا مج��روح و در بیمارس��تانی در 

مشهد بستری شدم.
س��یدمحمدرضا توابع قوامی در پایان 
از برخی کارمن��دان بخش های اداری 
آموزشگاه و دانشکده نیروی هوایی از 
جمله قدرت یونسی، سیدرضا ایگه ای، 
محمدعلی خاکپور، رحمان زمردی و 
علی طاهری که از اهالی لواسان بودند 
و مس��اعدت های الزم را می نمودند، 

تشکر کرد.  
پس از بازنشستگی، وی پس از مدتی با 
رأی اول به عنوان رئیس هیئت مدیره 
تعاونی روس��تایی لواس��انات و سپس 
شمیرانات و استان انتخاب شد. وی در 
حال حاضر نیز به عنوان عضو شورای 
چهارم روستایی در حال خدمت رسانی 

به اهالی افجه است.        

 س��یف ا... صمدی��ان، صاحب امتیاز و 
مدیر مس��ئول ماهنام��ه تصویر، در 
م��ورد تاثیرگذاری تصوی��ر، عکس و 
فیلم بر اذهان عمومی به ویژه استفاده 
داعش از این ابزارها برای ایجاد رعب 
و وحشت در دنیا گفت و گویی انجام 
داده که  حاوی نکات بسیار آموزنده ای 
اس��ت. ما از این گفت و گوی طوالنی 
تنها یک سؤال و پاسخ آن را می آوریم، 
زیرا حاوی نگاه و نکته ای مهم است تا 
تلنگری باشد برای مردمی که دارای 

تمدن چندهزار ساله اند.
سؤال: چطور می توان با این روند مبارزه 

کرد، ظاهراً هیچ کاری از ما برنمی آید 
و انسان معاصر محکوم به رویارویی با 
این گونه حرکت های ایذایی تصویری 
اس��ت. این به هم ریختگی تصویری و 
تصویرتراش��ی در رسانه های گروهی 
جهان بای��د به کجا برس��د که دنبال 
راه چاره ای بگردی��م؟ چون کار از کار 
گذشته اس��ت و در دنیای امروز دیگر 
هیچ حد و مرزی وجود ندارد. جواب: 
مهم تر از همه آی��ا فکر می کنید فقط 
دیدن »سربریدن« و یا زنده سوزاندن 
انسان ها، اوج رذالت و بی رحمی است؟ 
متأس��فانه، امروز در فضای مجازی و 

کانال ه��ای تلویزیونی جهان اتفاقات 
دیگری رخ می دهد که از س��ربریدن 
هم خونریزتر است؛ اما خونش بعدها 
بر زمین خواهد ریخت. مثال ساده اش 
همین س��ریال های س��خیفی که از 
ش��بکه های خارجی پخش می شوند 
هستند که در آن ها با پنبه سر بیننده 

مربوطه بریده می شود. 
س��ربریدن فق��ط آن چیزی نیس��ت 
که داعش علناً انج��ام می دهد، بلکه 
س��طحی نگر کردن آدم ه��ا و گرفتن 
قدرت تفکر از آن ها وحشتناک ترین 

شکل سربریدن است.            

یکی دو ماه مانده به پایان س��ال، س��از 
افزایش کرایه وس��ایل نقلی��ه عمومی 

کوک می شود. 
این افزایش ها معموالً از سوی شوراهای 
هر شهر بسته به مختصات آنجا اعالم و 
اعمال می گردد. اما تجرب��ه ثابت کرده 
اس��ت که الگوی این افزایش ها معموالً 
بر اس��اس افزایش نرخ کرایه های شهر 
تهران است که ش��رایطش با شهرهای 
دیگر، به خص��وص ش��هرهای کوچک 
اطرافش متفاوت اس��ت. برای نمونه، در 
ش��هری مثل تهران چنانچه کسی توان 
پرداخت کرایه تاکسی را نداشته باشد، 
می تواند از مترو یا اتوبوس استفاده کند؛ 

اما در مسیرهای س��ه گانه شهر لواسان 
فقط گزینه س��واری وجود دارد. اگرچه 
شهرداری لواسان همت کرده و تعدادی 
مینی ب��وس هم به این ن��اوگان در خط 

تجریش افزوده است. 
حقیقت آن است که شورای شهر برای 
تعیی��ن قیمت ها باید ب��ه گونه ای عمل 
کند که نه تاکس��یداران و نه مس��افران 
متضرر نش��وند. در این زمین��ه، امکان 
حض��ور و اعت��راض تاکس��یران ها ب��ه 
نرخ های احتمالی اعالم ش��ده به صورت 
دس��ته جمعی در ش��هرداری و ش��ورا 
فراهم اس��ت؛ اما متأس��فانه این امکان 
برای مسافران وجود ندارد، چرا که یک 

سازماندهی منس��جم ندارند و سازمانی 
نیز به عنوان حمایت از مصرف کنندگان 
فعال نیست. آن ها معموال از طریق نامه یا 
تلفن اعتراض هایی می کنند که پیگیری 
رانندگان تاکسی به سادگی می تواند آن 
را خنثی کند. بنابراین، نقش ش��ورا در 
زمانی که می خواه��د نرخ های جدید را 
اعالم و اعمال کند، بسیار حیاتی است. 
زی��را در این اوضاع اقتص��ادی، هرگونه 
افزایشی که متأسفانه در تمام حوزه های 
زندگی مردم وجود دارد، فشار را بر عموم 
بیشتر می کند. بیاییم به سهم خودمان 
تا آنجایی که که ممکن است حد میانی 

را پیدا و رعایت کنیم.     

گل های پاییزی )ادامه(

گل سیکلمه   
  ابوالقاسم شجاعی فرد

گل س��یکلمه یا نگوندار دارای 
بی��ش از 15 گونه اس��ت. این 
گل از گیاهان غده دار است که 
به صورت وحش��ی در مناطق 
مدیتران��ه ای یافت می ش��ود. 
در ه��ر کجا نامی از س��یکلمه 
ذکر ش��ود، پس��وند پریسکوم 
PERSICUM( یعن��ی  (
ایرانی را به همراه دارد. از انواع 
گونه های این گیاه می توان به 
س��یکالمن ایرانی، سیکالمن 
پرورشی و س��یکالمن گلدانی 

اشاره نمود. 
س��یکلمه وحش��ی و سیکلمه 
پرورشی دو نوع متفاوت از این 
نوع گل ها هستند. در سیکلمه 
وحشی، گل ریز و در سیکلمه 
پرورش��ی گل ها درشت است. 
این گل ها که از خانواده پامچال 
هستند، برگ های سبزرنگ و 

قلبی شکل دارند. 
 سیکلمه گیاه بومی فالت ایران 
می باشد و در جنگل های شمال 
ای��ران از چالوس ت��ا الهیجان 
دی��ده می ش��ود. ای��ن گی��اه، 
معم��والً از دی ماه ب��ه بعد در 
گل فروشی ها موجود می باشد، 
ولی وحشی آن در اواخر اسفند 

و اوایل بهار ظاهر می شود.
س��یکلمه برگ ه��ای کروی، 
قلمی ش��کل و س��بز تی��ره 
دارد. گل ه��ای معط��ر آن به 
طول 2/5 تا 3 س��انتی متر و 
به رنگ های صورت��ی، قرمز 
و ارغوانی و س��فید به چشم 
می خورد. سیکلمه جزء اندک 
گیاهانی است که بیش از 80 
شاخه گل را در هر بوته تولید 
می کند. اکثر گونه های آن در 
ارتفاع 10 تا 10 س��انتی متر 
رش��د می کند و بعد گل های 
آن پخش می ش��ود. سیکلمه 
ی��ک گی��اه مق��اوم اس��ت و 
می ت��وان از آن در خان��ه 
اس��تفاده کرد و از گل هایش 

لذت برد.
این گیاه به نور متوسط، هوای 
خن��ک تا کم��ی گ��رم، خاک 
همیشه خیس، رطوبت عادی 
ه��وا و خ��اک کمی اس��یدی 

احتیاج دارد.
سیکلمه به ندرت دچاِر بیماری 
و آف��ت می ش��ود. رایج تری��ن 
مش��کِل آن گندیدگی و فساِد 
ریش��ه اس��ت که می ت��وان با 
انتخاب خ��اک زه ک��ش برای 
گیاه از آن پیشگیری کرد. برای 
زه کشی بهتر، باید در زیِر گلداِن 
این گیاِه آپارتمانی سوراخی را 

ایجاد نمایید.
کود م��ورد نی��از این گی��اه را 
می ت��وان به می��زان 3 گرم در 
لیتر، ه��ر هفت��ه یک ب��ار در 
تابس��تان و دو هفته یک بار در 
زمستان مورد استفاده قرار داد. 
مخلوطی از خاک برگ و ماسه 
نیز برای رشد این گیاه مناسب 
است. سیکلمه به بیماری های 
باکتریای��ی و قارچ��ی بس��یار 

حساس می باشد.  
تکثیر این گیاه قدری مش��کل 
اس��ت. اگر ب��ذر آن را در اواخر 
تابستان بکاریم، در اواخر پاییز 
و اوایل دی ماه سال آینده گل 

خواهد داد. 
معم��والً بذرها را در س��ینی و 
خاک سبک کوکوپیت و یا پیت 
ماس می کارند و بعد از 4 برگی، 
به داخل یک گل��دان کوچک 
و بع��د از 8 برگی، ب��ه گلدانی 

بزرگ تر انتقال می دهند. 
در طی مراحل رویش سیکلمه، 
مواد غذایی کاف��ی، به خصوص 
نیتروژن و پتاسیم ضروری است. 

گل و گیاه

گفت و گو

یادداشت
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حضور سیروس مقدم کارگردان و حمید گودرزی بازیگر، به عنوان میهمانان 

ویژه این مراس�م، مورد اس�تقبال مردم قرار گرفت. پیش�تر نشریه لواسان 

گفت وگوی مفصلی با حمید گودرزی را تقدیم خوانندگان کرده بود.

 درگفت وگوی کوتاهی که قبل از شروع مراسم با دو تن از شرکت کنندگان 

داشتیم، آن ها خواستار برگزاری برنامه های بیشتری از این دست بودند.

شد و این مش�کل تا جایی پیش رفت که صدای سوت کشیدن بلندگوها قطع گردید. اصوالً صدابرداری در شب اول برگزاری جشن بسیار بد انجام در حین سخنرانی شهردار، پخش صدا با مشکل روبه رو و برای لحظاتی نیز 
حاضران را آزرد.

  بیش از دو سوم س�الن را بانوان و نوجوانان پر کرده بودند. این چندمین 

برنام�ه ای اس�ت که توس�ط ش�هرداری انج�ام می ش�ود و بیش�ترین 

شرکت کنندگان آن ها را خانم ها، نوجوانان و جوانان ها تشکیل می دهند. 

این حضور نشان می دهد بهتر است مسئوالن با نگاهی ویژه، برنامه ها و 
هدف های تازه ای را برای این گروه مخاطبان در نظر گیرند.

 در پایان مراسم هم با دو خانم حاضر در مراسم گفت وگو کوتاهی داشتیم. خانمی 
که خ�ود را مینا معرفی کرد، گفت: همزمانی س�اعت برنامه با بازگش�ت اعضای 
خانواده به خانه و لزوم آماده کردن شام، به نظر من از نقاط ضعف این جشن بود، 

اما درکل از برگزاری این گونه برنامه ها راضی هستم.

وجود آمد که با حضور مأمورین راهنمایی و رانندگی، سعی در روان سازی با پایان یافتن مراسم، ترافیک سنگین و طوالنی در محدوده ورزشگاه به 
بار ترافیکی شد.

 خانم مهرانی نیز اظهار داشت: ای کاش یک حداقل پذیرایی هم انجام می شد یا یک بسته هدیه ای به حاضران داده می شد.   

حاشیه ها

جشن سی و ششمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
12 بهمن، در اولین روز دهه فجر، 
جشن س��ی و شش��مین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی در سالن 
تختی مجموعه ورزشی شهرداری 

لواسان برگزار شد.
ب��ه گ��زارش خبرنگار نش��ریه 
لواس��ان و ب��ه نق��ل از عل��ی 
حس��ین خان مس��ئول رواب��ط 
عمومی ش��هرداری این جشن 
که به همت شهرداری و شورای 
اس��المی ش��هر برای دو ش��ب 
متوالی تدارک دیده ش��ده بود، 
مورد استقبال مردم قرار گرفت.

مراسم 12 بهمن با تالوت آیاتی 
از ق��رآن مجید و پخش س��رود 
جمهوری اس��المی آغاز ش��د. 
سپس چند سرود حماسی به یاد 
روزهای بهمن 57 توسط گروه 
موزیک پادگان جواد االئمه )ع( 
لشگرک اجرا گردید که همراهی 
مردم را در پی داشت. در بخش 
دیگری از این مراسم، مهندس 

م��رادی ش��هردار ضمن عرض 
خیر مق��دم و خوش��امدگویی 
به حاضران، با ی��ادآوری کوتاه 
وقایع س��ال انقالب و اوج گیری 
حرکت ه��ای انقالبی م��ردم و 
حض��ور یک پارچ��ه آن ه��ا در 
روزه��ای پرالتهاب و حس��اس 
زمس��تان 57، ی��اد و خاط��ره 

شهدای انقالب را گرامی داشت 
و با س��الم و درود به روح مطهر 
امام خمین��ی)ره(، معمار کبیر 
انقالب اس��المی ایران، حضور 
مردم در صحنه های اجتماعی و 
حمایت آن ها از مسئوالن  کشور 
را ضامن بقای این انقالب بزرگ 

دانست.

ش��هردار لواس��ان در ادام��ه از 
هدف ها و برنامه های شهرداری 
و ش��ورای ش��هر جه��ت ایجاد 
شور و نشاط بیش��تر در مردم و 
نی��ز اجرای طرح ه��ای عمرانی 
در ش��هر س��خن گفت و افزود: 
به ش��ما ای��ن نوی��د را می دهم 
که ش��هرداری و ش��ورای شهر 

با انجام کارهای کارشناس��ی و 
پیگیری ه��ای مس��تمر، در پی 
محقق ساختن طرح های آبادانی 
و عمرانی ش��هر و آسایش مردم 
هستند و در عین انجام وظایف 
اداری و امور س��ازمانی خود، بنا 
به ضرورت ش��اد زیستن مردم 
که س��فارش دین مبین اسالم 
نیز اس��ت، برگزاری برنامه های 
متنوعی را که متناس��ب با ایام 
و فصول سال باشد، برای مردم 
در نظر گرفته اند که امید داریم 
موجبات رضایت ش��هروندان را 

فراهم آورد. 
سپس گروه موسیقی زاگرسیان 
ایران زمین برنامه های موسیقی 
خود را تقدیم حاضران کرد. این 
جش��ن روز بعد با حضور حمید 
ماهی صفت و حمید عسگری و 
با مجری گری مصطفی حسینی 
ادامه یافت که اس��تقبال خوبی 

نیز صورت گرفت. 

خبرهایی از واحد 
حمل و نقل و ترافیک 

»70 مورد کارنامه برای تاکسی های لواسان صادر شد.« 
به گزارش نشریه لواسان، محسن گرمابدری، مسئول واحد حمل 
و نقل و ترافیک، با بیان خبر باال افزود:  همچنین کار خط کشی 
بلوک عابر پیاده و خط کش��ی محوری بلوار ام��ام خمینی )ره( 
انجام شده است.  وی در مورد اقدامات دیگر این واحد ادامه داد: 
مقدمات تعویض 59 دستگاه تاکسی فرسوده خطوط سه گانه 
تجریش ، تهران پارس و مترو علم و صنعت فراهم شده و بزودی 
کار نوسازی ناوگاون این خطوط انجام خواهد گرفت.  گرمابدری 
از ثبت نام متقاضیان برای تاکسی های خط افجه و کند اولیاء در 
سازمان توس��عه نیز خبر داد و گفت: اقدامات دیگری از جمله 
ساماندهی ناوگان حمل و نقل بار و صدور کارنامه برای 136 نفر 
رانندگان آن ها و سرویس دهی ناوگان مینی بوسرانی به ادارات 
و مدارس نیز انجام شده اس��ت.  وی خاطرنشان کرد: کار نصب 
استوانه های ایمنی مینی نیوجرسی تقاطع بلوار و دوراهی کند 

هم به پایان رسیده است. 
مسئول واحد حمل و نقل و ترافیک افزود: به عالوه، برنامه ریزی 
برای کارهای مطالعاتی جهت توسعه سیستم های حمل و نقل 
شهر در حال انجام است که از جمله آن ها می توان به این موارد 
اش��اره کرد: ارتقای سطح س��رویس های در حال کار، استفاده 
از مش��ارکت بخش خصوص��ی در حمل و نقل درون ش��هری. 
بهینه س��ازی جریان ترافی��ک در معابر ش��هر از طریق اعمال 
مدیریت ترافیک، گس��ترش فرهنگ اس��تفاده از وسیله نقلیه 

عمومی و کاهش آالینده های زیست محیطی.  

خبر
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دنیای کودکی

»تولدی دیگر« در لواسان
عبدالرض�ا اکب�ری از هنرمن�دان باتجرب�ه و 
مرد می تلویزی�ون و س�ینمای ای�ران اس�ت. او با 
نقش های مان�دگارش در تصویر پدری دلس�وز و 
مهربان به یاد  می آید. وقتی با وی صحبت می کنیم، 
دقیق�ًا همان م�رد متواضع و دلس�وز نقش هایش 
را در چهره واقع�ی او می بینیم؛ هنرپیش�ه ای که 
تبعیض و بی عدالتی در دنیای س�ینما و تلویزیون 
ایران آن قدر دل آزرده اش کرده که حتی از بازیگر 
بودنش پشیمان شده است. این ناامیدی از دنیای 
هنر را می ت�وان در البه الی حرف های این هنرمند 
به روشنی دید. به هر حال، گفت وگویی با او داشتیم 
که در ادامه می خوانید. بخشی از بهانه صحبتمان 
هم چیزی نبود جز لواسان که البته او گذر زیادی به 
آن داشته و همان طور که می گوید روزهای زیادی 
را به دلیل بازی در فیل�م »تولدی دیگر« در همین 

منطقه به شب رسانده است.

  چرا بازیگر شدید؟
بازیگری چیزی نبود که از روی عقل و منطق انتخاب 
کرده باش��م، بلکه خیلی احساس��ی ب��ه آن رو آوردم. 
به هرحال، میلی بود که ما را به سمت خودش کشید. 
البته من فکر  می کنم بازیگری در وجود همه انسان ها 
است. همه ما از کودکی میل به بازیگر شدن را داریم، 
مثل اینکه از بچگی پلیس بازی یا دکتر بازی  می کنیم. 
من هم به شوقی دنبال بازیگری آمدم و بعد هدفم شد. 
البته اگر با عقلم کار می ک��ردم، هیچ وقت بازیگری را 

انتخاب نمی کردم.
  چرا؟

آن قدر نامناس��بات، تبعیض و بی عدالت��ی در عرصه 
بازیگری دیده ام که خسته ش��ده ام. متأسفانه، در این 
عرصه خیلی راحت س��ر هم کاله می گذاریم، امنیت 
ش��غلی نداریم و گاهی ب��ر اثر بیکاری ه��ای مفرط و 
چند ساله دچار افسردگی می ش��ویم. راه چاره ای هم 
وجود ندارد. ما بازیگران گاهی دچار بیکاری یک ساله 

و حتی 6 ساله هم می شویم.
  شما خودتان هم به این مرحله رسیده اید؟

خیلی زیاد، چندین بار در مقاطع زندگی ام به بیکاری 
خوردم و واقعا شرایط سختی داشتم.

  در آن شرایط، چه کار کردید؟
همین س��ال 93 س��ال بدی برایم بود. پیشنهادهایی 
می ش��د که خیل��ی پایی��ن بود ی��ا اینک��ه نقش ها و 
فیلمنامه ها ضعیف بودند. این شرایط سخت بود و من 
هم مجبور بودم با این شرایط سخت بسازم و کنار بیایم 
و صبر کنم تا بگذرد. با این شرایط، به نظرم بیکاری بهتر 

بود تا اینکه کارهای ضعیف را قبول کنم.
  سخت نبود زندگی در این شرایط؟

ما بازیگران وقتی بیکار می شویم، مجبوریم از جیبمان 
خرج یا اینکه پول قرض کنیم. البته این مسائل ربطی 
به س��وابق کاری هم ندارد و دامان هم��ه را می گیرد. 
همان طور ک��ه االن آخر و عاقبت همه پیشکس��وتان 
بازیگری م��ان را می بینی��م که یا در خانه س��المندان 
هستند و یا گوشه نش��ین خانه شده اند. اگر هم نقشی 
به آن ها داده می ش��ود، بس��یار کوتاه است؛ نقش های 
پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها که 10،15 دقیقه هم بیشتر 
طول نمی کشد و در نهایت، دستمزدهای کم به آن ها 

داده می شود.
  اما مردم ما از دنیای بازیگری 
چنی�ن تصوری ندارن�د و فکر 
می کنند همه بازیگران در رفاه 

کامل هستند؟
خ��ب آواز دهل ش��نیدن از دور 
خوش اس��ت، ام��ا مای��ی که در 

دنیای بازیگری هس��تیم، خودمان می دانیم که اینجا 
چه خبر است.

  آقای اکبری، چطور کار بازیگری را آغاز کردید؟
با دیدن فیلم، عشق و عالقه ام به بازیگری به وجود آمد. 
از بچگی، عالقه زیادی به تماشای فیلم داشتم و وقتی 
که به سن 14،15 سالگی رسیدم، در نمایشنامه های 
محلی شرکت کردم و بعد هم به عضویت کانون پرورش 

فکری درآمدم. بعد هم با مرکز رف��اه که زیرمجموعۀ 
همین کانون ها محس��وب می ش��د، همکاری کردم. 

همچنین به عن��وان هنرجو 10 
سال در تئاتر کار کردم و بعد وارد 

عرصه تلویزیون و سینما شدم.
  مردم ش�ما را به عنوان یک 
هنرپیشه پرکار می شناسند، 

قبول دارید؟
خودم هم بعض��ی وقت ها از این 
قضیه دچار توهم می شوم. البته 
قبول دارم که ی��ک زمان بازیگر 
پرکاری بودم ک��ه برمی گردد به 

دهه های 60 و 70. اما در ای��ن دو دهه اخیر، کم کارتر 
شده ام.

  با این حال، هر وقت تلویزیون را روشن می کنیم، 
یک فیلم از شما را می بینیم؟

این ها کارهای قبلی ام است که مدام از تلویزیون پخش 

می شود. البته هیچ توقعی از کسی ندارم، چراکه حرفه 
ما مستقیم با گیشه و بیننده در ارتباط است. به عنوان 
یک بازیگر، هیچ وقت دوس��ت ندارم خودم را به عنوان 
یک بازیگر به گیشه تحمیل کنم . همان طور که دوست 
دارم نقش های متفاوتی را تجربه کنم، یک کارگردان 
هم دوس��ت دارد بازیگران متفاوت��ی را در کارهایش 
داشته باشد. االن تنها چیزی که مرا خیلی اذیت می کند 
این است که متأس��فانه در دنیای هنر کسانی تصمیم 
می گیرند که فقط اعضای خانواده و تیم خودش��ان را 

می بینند و همه کارشان باندبازی است.
  یعنی ب�ه اعتقاد ش�ما همه 
چیز در دنی�ای هن�ر مافیایی 

شده است؟
منظ��ور م��ن مافیایی نیس��ت. 
سینمای ما در حال تجربه، آزمون 
و خطا است، اما باالخره آدم هایی 
در دنیای تلویزیون و سینمای ما 
هستند که فقط می خواهند آدم های خاص خودشان 
را بازیگر کنند و به آن ه��ا بها بدهند. این بی عدالتی ها 
در این عرص��ه بیداد می کن��د. نکته قاب��ل توجه این 
است آدم هایی وارد بازیگری می شوند که نه استعداد 
بازیگری دارند و نه چهره شان بر بیننده تأثیر  می گذارد. 
جالب اینجا است که همان آدم ها با این چهره هایشان 
مدام هم روی پرده سینما هستند یا در تلویزیون کار 

می کنند.
  با این ش�رایط، چرا گذاش�تید پس�رتان پندار 

بازیگر شود؟
من همیش��ه به او  می گفتم که 
اگر قرار اس��ت بازیگر ش��وی، 
یک بخش دیگر از ای��ن هنر را 
هم انتخ��اب کن مث��ل تدوین 
ی��ا فیلم ب��رداری ک��ه کار ه��ر 
کس��ی نباش��د. به او گفتم این 
فوت و ف��ن را هم ی��اد بگیرد و 
فقط ب��ه بازیگری اکتف��ا نکند. 
خوش��بختانه، او هم کار تدوین 
را یاد گرفت؛ هرچند هنوز هم عالقه اولش بازیگری 
است. به هرحال، از این ناراحت هستم که در عرصه 
هنر س��ینما هر کس به خودش اج��ازه  می دهد تا 
بازیگر شود. متأسفانه در این دنیا باز پول حرف اول 
را  می زند.کسی که وضعش خوب است، پول  می دهد 

و بازیگر  می شود یا اینکه کارگردانی را  می خرد، فیلم 
را  می خرد و...از زمانی هم که ای��ن تله فیلم ها رایج 
شد، مشکل سینما و تلویزیون ما هم آغاز شد. دقیقا 
زمانی که سینما و تلویزیون ما در حال رشد بود، این 
تله فیلم ها هم آمدند و به س��بد کاالی مردم اضافه 
شدند. همین ها ارزش هنر ما را پایین آورد. همین ها 
باعث شده تا هر کسی به خودش اجازه بدهد بازیگر 
شود، از یک پزشک گرفته تا کارمند و...همه به دنبال 

بازیگری هستند.
  بیشتر نقش های مثبت را بازی کرده اید و به نظر 

 می رس�د اصال نقش های منفی 
به شما نمی آید؟

بله، من خیلی ک��م نقش منفی 
بازی کرده ام و بیشتر نقش هایم 
مثبت بوده است. ش��اید علتش 

نوع چهره ام باشد.
  آی�ا خودت�ان هم دوس�ت 

ندارید نقش های منفی را بازی کنید؟
چرا، اتفاقاً دوس��ت دارم؛ اما به شرطی که نقش منفی 
خوبی باشد. در فیلم های »روزهای اعتراض« و »پرواز 

در حباب« نقش منفی داشتم.
  قبول دارید نقش ه�ای منف�ی در پایین آمدن 

محبوبیت بازیگر تأثیر دارد؟
ممکن اس��ت گاهی هنرمند را از چشم مردم بیندازد، 

اما در منفی بازی کردن، هم دست بازیگر بازتر است و 
هم دست نویسنده. کسی هم که  می خواهد نقش های 
مثبت بازی کند، باید ح��رکات، رفتار و نگاهش پاک، 
س��اده و شفاف باش��د. این ها به بازیگر در نقش مثبت 
کمک  می کند. نکته دیگری که خیلی در بازیگری مهم 
است این است که بازیگر هیچ وقت نباید دروغ بگوید، 

چه در نقش مثبت و چه در نقش منفی.
  از دستمزد بازیگری راضی هستید؟

من که ن��ه. البته من  ج��زء آن بازیگرانی نیس��تم که 
یک شبه بازیگر شده باشم و بخواهم دستمزدهای کالن 
بگیرم و بیشترین حق و حقوق را برای خودم قائل باشم. 
تا به اینجا مرحله به مرحله ب��اال آمده ام و با این وجود 
حتی به خودم اجازه ندادم که بیشتر از حق و حقوقم به 
دنبال دستمزد باشم. در حالی که بعضی از بازیگرانی 
که یک ش��به به جایی رس��یده اند، دس��تمزدهایی را 

 می خواهند که دور از انصاف است.
  از صحبت هایتان پیدا است که در دنیای بازیگری 

اتفاقات تلخ و زشت زیادی دیده اید؟
بله،کم ندی��ده ام. بازیگرانی را دی��ده ام که برای اینکه 
نقش��ی را بگیرند، از صبح تا ش��ب مقابل منزل فالن 
کارگردان ایس��تاده اند تا او را ببینند؛ یا اینکه آویزان 
این کارگردان و آن کارگردان شده اند. خیلی ها را هم 
دیده ام که برای اینکه به نیت خود برسند، از کارگردان 
خواسته اند تا نقش بازیگر دیگری را به آن ها بدهد و با 

این کار زیرآب یک بازیگر دیگر را زده اند.
  آیا این اتفاق برای خود شما هم رخ داده است؟

بله، اتفاقا برای یک سریال انتخاب شده و تست گریم و 
لباسش را هم داده بودم، اما بعد با من تماس گرفتند و 
گفتندنیا. بعد دیدم همان نقش را به یک بازیگر دیگر 
داده اند. چرا این اتفاقات باید در دنیای هنر ما صورت 

بگیرد؟!
  به نظر می رس�ند بازیگرانی که از آن ها صحبت 

 می کنید، دستمزدهای کمی  هم  می گیرند.
آن ها فقط  می خواهند باشند و دیده شوند. به همین 
دلیل، با هر شرایطی کار می کنند. به عالوه، زیرآب 
 می زنند، بی عدالت��ی  می کنند و اتفاقات دیگری که 

دوست ندارم در مورد آن ها حرفی بزنم.
  برنامه شما برای سال جدید چیست؟

دو فیلم نامه نوشته ام که قرار است آن ها را کارگردانی 
کنم. به هرحال، در س��ال جدید اهداف زیادی را در 

نظر دارم که امیدوارم بتوانم به آن ها برسم.
  آقای اکبری، شما چقدر به لواسان رفته اید؟

من لواسان زیاد رفته ام و اتفاقاً خاطرات خوبی هم از این 
منطقه دارم. فیلم »تولدی دیگر« را در این منطقه بازی 

ک��رده ام. منزل دکتر عزیزی در لواس��ان بود و مراحل 
نهایی فیلم هم در این منطق��ه انجام گرفت. به خاطر 
همین، لواسان را دوس��ت دارم و هرچند وقت یک بار 

سری به آنجا  می زنم.
  طبیعت این منطقه را چطور  می بینید؟

خیلی خوب و دیدنی اس��ت. به نظرم لواس��ان یکی از 
بهترین مناطق زیبا و گردشگری ما است. وقتی هوای 
تهران این قدر آلوده و در مرز هشدار است، خیلی خوب 
اس��ت که هر چند وقت یک بار به لواسان بیاییم و در 
طبیعت کوهساری و زیبا این منطقه هوای سالم و پاک 
را استشمام کنیم. خود من که هر 
وقت یک هوای تازه  می خواهم به 
لواس��ان  می آیم و از طبیعت این 

منطقه لذت  می برم.
  آق�ای اکب�ری، ت�ا آغ�از 
س�ال 94 چیزی باقی نمانده 
اس�ت. چه صحبتی با مردم، 

به خصوص اهالی لواسانات دارید؟
امیدوارم سال جدید س��الی توأم با برکت و خوشی 
برای تمام مردم ایران باشد. بهترین ها را برای مردم 
ایران آرزو  می کنم. امیدوارم تن همگی سالم باشد 
و روزگاری ف��ارغ از دغدغه های مالی و مش��کالت 
را س��پری کنند. سالی پر از دلخوش��ی، موفقیت و 

سربلندی را برای همه آرزو دارم.

من ه�ر وقت یک ه�وای تازه 
 می خواهم، به لواسان  می آیم 
و از طبیعت ای�ن منطقه لذت 

 می برم

دو فیلم نامه نوش�ته ام که قرار اس�ت 
آن ه�ا را کارگردانی کن�م. به هرحال، 
در سال جدید اهداف زیادی را در نظر 
دارم که امیدوارم بتوانم به آن ها برسم

االن تنها چیزی که مرا خیلی 
اذی�ت می کن�د ای�ن اس�ت 
که متأس�فانه در دنی�ای هنر 
کس�انی تصمیم می گیرند که 
فقط اعض�ای خان�واده و تیم 
خودش�ان را می بینند و همه 

کارشان باندبازی است

در چهارده��م فروردین ماه س��ال 
1332باف��ت کرمان متولد ش��د و 
تحصیالت مقدماتی خود را در تهران 

سپری کرد.
 از س��ن 16 س��الگی جذب کانون 
پ��رورش فک��ری ش��د و ب��ه اتفاق 
دوس��تانش در س��ال 1347 گروه 
تئاتر موسوم به گروه تئاتر نجف آباد 

را تأسیس کرد.
 اولین مربی آن ها داریوش مؤدبیان 
بود و بعدها بهزاد فراهانی این سمت 

را به عهده گرفت.
 فعالیت آن ها تا س��ال 1360 ادامه 
پیدا ک��رد و با منحل ش��دن گروه، 

اکبری به تلویزیون آمد.
 او در چندین تله تئاتر شرکت کرد 
و از ای��ن طریق به س��ینما راه یافت 
و توانس��ت در بس��یاری از فیلم ها و 
سریال های تلویزیونی به ایفای نقش 

بپردازد.

از جمله کارهای او می توان 
به این فیلم ها اشاره کرد«

جدال در تاسوکی )1365(،

بی پناه )1365(،
اتاق یک )1365(،

کانی مانگا )1366(،
مکافات )1366(،

فانی)1368(،
پرواز )1368(،

آقای بخشدار )1370(،
ماموریت آقای شادی )1371(،

مستاجر )1371(،
آنه��ا هیچ ک��س را دوس��ت ندارند 

،)1372(
پناهنده )1372(،

زیر سایه کنار )1372(،
روز شیطان )1373(، 
بازی با مرگ )1374(،

قانون )1374(،
سرعت )1375(،

ساغر)1376(،
دختری با کفش های کتانی

)1377( و ت��وآزادی )محمدعل��ی 
طالبی( و ....
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تا 6سالگی
    کارشناس ارشد روانشناسی  بیتا میرکاظمی

در دوران کودکی به فرزندتان بیاموزید کاری 
را که شروع کرده باید تمام کند 

بدین صورت که مثال شما در یک ساعت مشخص باید برای وقت دکتری 
که دارید، او را به مطب دکتر ببرید و او االن دارد بازی می کند)مثال دکتر 
را زدیم چون می خواستیم درجه اهمیت موضوع را نشان بدهیم(، حتماً 
یک یا نیم ساعت قبل از بیرون رفتن به او بگویید که ما می خواهیم فالن 
ساعت برای دیدار دکتر با هم برویم حتماً تا اون موقع بازی را تمام کن 
و حتی اگر زمانی که می خواس��تید راه بیفتید، باز هم از شما مقداری 
وقت خواس��ت تا بازیش را تمام کند، حتماً این وقت را به او بدهید و با 
توجه به شناختی که از فرزندتان دارید، باید پیش بینی های این لحظات 
را هم بکنید. به این وسیله به او یاد می دهید که ما حتما باید هر کاری 
را که شروع می کنیم تمام کنیم...اگر این آموزش را فرا بگیرد، دیگر در 
بزرگسالی کسی می ش��ود که اگر هنری یا ورزشی را شروع می کند، یا 

دوره آموزشی را می رود، آن را تا اخر ادامه می دهد.

وقتی بچه ها درباره موضوع های جنسی از ما 
پدر و مادرها سؤال می کنند

 بالفاصله، اشتیاق و عالقه  به این بحث نشان ندهیم.
 سعی می کنیم بحث خصوصی و در یک جای خصوصی باشد.

 بیشتر از آنکه حرف بزنیم، باید بشنویم. به گفته متخصصان 
در سنین 2تا 5یا6 سالگی هرچه کمتر در این موضوعات صحبت 
کنید، خیلی بهتر است. البته یادتان باشد قرار نیست حرف های 

عجیب و غریب و اطالعات غلط به فرزندتان بدهید.
 هر سؤالی که او می کند، شما ازش بپرسید تو خودت چی فکر 
می کنی و بعد از اینکه کامال ذهن��ش را خالی کرد که چی فکر 
می کند، قسمت های درستش را تأیید و قسمت های غلطش را رد 
کنید و اطالعاتی بیشتر را در حد قدرت فهم سنش به او بدهید 
تا خاطرش آسوده باشد که شما دارید کمکش می کنید که بهتر 
بفهمد. حاال اگر یک سؤالی می کند که مربوط به 18 سالگی است 

و او دارد در 6 سالگی می پرسد، باید جوابش داده شود.
 اگر بتواند به ش��ما اطمینان بکند و در کنارتان آرامش داشته 
باشد، باعث خوشحالی اس��ت. این را بدانید روزی که فرزندتان 
چیزی را می داند، دیگر نمی ش��ود آن را انکار کرد. البته نیازی 
نیس��ت از اول همه چیز را برایش توضیح بدهیم و الزم نیست 
سریع سراغ بد بودن رابطه جنسی و ضررها و خطرات و مسائل 
جانبی آن برویم. فقط اجازه بدهیم اضافاتی که در وجود بچه مان 
هست، تخلیه شود. بچه ها این س��ؤاالت را معموال از سن 5تا 6 

سالگی شروع می کنند. 
 در انتها، به او بگویید بازم اگر مطلبی به ذهنت رسید، بیا با هم 

در موردش حرف بزنیم. من خوشحال هم می شوم.

بوس کردن کودکان
 بوس ک��ردن منطقه لب و دهان کودک در س��نین نوزادی کار 
درس��تی نیس��ت چون منطقه لب و دهان در این س��نین جزء 
مناطق جنسی نوزاد به حساب می آید، ولی به غیر از منطقه لب و 
دهان نوزاد، می شود تمام بدنش را غرق بوسه کرد. وقتی کودک 
خود را به زور می بوسید یا بغل می کنید، درواقع به او می آموزید 
که تسلیم تمایالت دیگران باشد. مهم نیست کودکتان چند سال 
داشته باشد، حریم او را محترم ش��مارید و بدون اجازه او حتی 
ذره ای به حریمش نزدیک  نشوید و حتی او را مجبور نکنید که 
در صورت عدم تمایل، بغل اقوام و دوستانتان برود و بوس دهد. 
حتی اگر فرزند خردسال شما هنوز قادر به صحبت کردن نیست، 
قبل از بغل کردن او، منتظر دیدن رضایتش  با زبان بدنش باشید. 
احترام گذاشتن به خواسته های کودکتان آنچنان روال همیشگی 
ش��ما باش��د که کودک باور کند که هیچ کس حق ندارد بدون 

اجازه اش به او نزدیک شود یا با او تماس داشته باشد.

دزدی در کودکان
در س��نین اولی��ه کودکی اصوال ماج��را دزدی نیس��ت. بچه ها 
همین که ببینند یک چیزی اونجاس��ت، فکر می کنند می تواند 
مال آن ها باش��د و همین قدر که یک چیزی را دلشان بخواهد، 
فکر می کنند چرا من نباید داشته باشمش. پس برش می دارند 
و همین قدر که می بینند پدر و مادر به آنها پول و غذا می دهند، 
فکر می کنند می توانند پول آن ها را هم بردارند. لذا در این سنین 
ماجرا دزدی نیست و چیز عجیب و غریبی نیست و اصال اهمیتی 
ندارد ... فقط وقت��ی بچه ها در محیط ه��ای عمومی می روند و 
چیزی را برمی دارند باید ب��ه آن ها دو چیز گفت: 1- این مال تو 
نیست، ولی همین یا بهتر از این را من برات می خرم. 2- این را 

هم برو پس بده و بگو من این را برداشتم. 
در روابط اجتماعی به دو دلیل باید این کار را کرد، یکی اینکه بچه 
متوجه بشود؛ یکی اینکه این ماجرایی که در خانه همه چیز مال منه 
توی مدرسه چنین نیست ...دوم قانون حاکم بر روابط اجتماعی به 

ما چنین حکم می کند که نمی توانیم چنین کاری را بکنیم.
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در ابتدا، مجید فتاحی رئیس ش��ورای شهر 
و مهن��دس عل��ی م��رادی ش��هردار ضمن 
خوشامدگویی به حاضران، هدف از برگزاری 
این جلس��ه را ایجاد هماهنگی بیش��تر در 
خصوص آماده س��ازی طرح جامع ش��هر با 

حضور متخصصان برشمردند. 
سپس دکتر مسعود شفیق، مدیر شرکت 

مهندسین مش��اور پارس بوم و متولی تهیه 
طرح جامع ش��هر لواس��ان مطال��ب خود را 

ارائه داد.
وی با اش��اره به موضوع مکان یابی ش��هرک 
دیپلماتیک گف��ت: وقت��ی در دفتر آمایش 
س��رزمین س��ازمان برنامه بودم، مهم ترین 
کار ما مکان یابی های ش��هرک های ویژه بود 
که با آمدن دکت��ر مرتضی بانک، معاون کل 
سرپرست نهاد ریاس��ت جمهوری، از حدود 
3 ماه پیش مجدداً این طرح در دس��تور کار 
قرار گرف��ت. وقتی وی ما را برای بررس��ی و 
مکان یابی شهرک دیپلماتیک مأمور نمود، 
از 12 منطقه ای که مورد نظر دوس��تان بود، 
باز به همان طرح »شهرک فرحناز« لواسان 
رس��یدیم. در این مورد، نشست هایی هم با 

رئیس جمهور قبلی داشتیم. 
دکتر شفیق افزود: درواقع، طراحی کمربند 
سبز شهر لواسان رو به پایان است. در مورد 
حریم، اص��ل حرف ما این اس��ت ک��ه تنها 
تک س��تاره س��رمایۀ ملی ما در گردشگری 
اکولوژیک لواسان اس��ت که خوشبختانه با 
زحمات و نگاه مثبت دوس��تان تحقق پذیر 
خواهد بود. قرار بود اولین باغ ش��هر در اینجا 
ش��کل بگیرد که با رهنمودهای مقام معظم 
رهبری و بحث هایی که بر روی باغ ش��هرها 
پیش آمد، طرح مسکوت گذاشته شد، ولی 
مجدداً طرح شهرک دیپلماتیک و مکان یابی 
آن به ما ابالغ ش��د. در ای��ن زمینه، تفاهمی 
میان دکتر قالیباف ش��هردار تهران و دکتر 
ظریف وزیر امور خارجه صورت پذیرفته است 
و بنده خدمت ایش��ان گفتم که اصلی ترین 
ظرفیت در لواس��ان اس��ت. ولی آن ها باز از 
من خواس��تند ظرفیت های م��کان دیگری 
مثل امامزاده عقیل)ع( در مس��یر راهی که 
االن دارد، برای س��اخت ش��هرک یادشده 
بررس��ی ش��ود. ما در حال حاضر داریم کار 
می کنیم و تالشمان این است که لواسان را 
به عنوان ظرفیت اصلی برای این کار معرفی 
کنیم چرا ک��ه معتقدیم چهره این ش��هر از 
لحاظ بارگ��ذاری تغییر خواهد کرد. با توجه 
به موقعیت باالیی که در اینجا وجود داشته 
است، این شهر می تواند در جایگاه اصلی اش 
در سطح بین المللی قرار گیرد. قرارمان است 
که انش��االه تا پایان س��ال 93 تکلیف نهایی 
شهرک دیپلماتیک مشخص شود. این طرح 
مشترک بین وزارت امور خارجه، شهرداری 
تهران و شرکت ما در حال انجام است. به این 
ترتیب، وزارت امور خارجه خواهد توانس��ت 
150 سفارتخانه موجود در ایران را در یک جا 

استقرار بدهد.
وی در م��ورد طرح جامع خاطرنش��ان کرد: 
حقیقت آن است که همۀ  ارکان و چیزهایی 
که الزمه طرح جامع اس��ت تهی��ه و تعیین 

تکلیف ش��ده؛ هم محدوده، هم حریم و هم 
مش��خصات داخل آن ه��ا. غی��ر از کارگروه 
متعارفی ک��ه در اس��تانداری پیگیر این کار 
است،  این بار به هر دلیلی وزارت راه، مسکن و 
شهرسازی در مورد این شهر دخالت مستقیم 
کرده اس��ت. از آنجا که در طرح جامع شهر 
تهران، ش��هر لواس��ان نیز به خاطر اهمیت 
ویژه اش دیده ش��ده است، مهندس وحدتی 
اص��ل، مدی��ر کل دفتر طرح ه��ای کالبدی 
این وزارتخانه، پیشنهاد کرد که کارگروهی 
هم در این وزارتخانه تش��کیل و به بررس��ی 
طرح بپردازد. این کار انجام ش��ده اس��ت و 
گزارش هایی هم از ما خواس��تند. بنابراین، 
نظرات آن ها را هم گرفته ایم و در حال تهیه 
طرح نهایی هس��تیم تا به دلیل اهمیتی که 
شخص آقای آخوندی وزیر و دکتر حناچی 
دبیر شهرسازی نس��بت به این شهر دارند، 
طرح در کمیس��یون ماده 5 استان و بعد در 

شورای عالی شهرسازی مطرح شود. 
مدیر شرکت مهندسین مش��اور پارس بوم 
خطاب به مس��ئوالن حاضر در جلسه گفت: 
االن در خدمت شما هستیم تا بتوانیم تمام 
جزئی��ات این طرح را با هم م��رور و نقطه به 
نقط��ه بازبینی کنی��م و با وح��دت نظر کار 
را پی��ش ببریم. تنها موردهایی که مش��کل 
داش��تیم، بیشتر در منطقه س��بو بود که در 
بازدید قبلی از منطقه، نگرانی های دوستان 
را پذیرفتیم و آن ها را اعمال کردیم. در مورد 
بقیه قسمت ها، با ایجاد اجماعی، موارد را بر 
روی نقشه ها اعمال کردیم؛ چه در محدوده 
ش��هر و چه در حریم آن. در صددیم اگر این 
فرایند در تصمیم س��ازی ها مش��کلی پیدا 
نکرد، در شرایطی که به طرف شورای عالی 
می رویم، سندی را نیز برای برنامه 5 ساله و 
درازمدت شهر لواسان برای شما آماده کنیم 
تا شهرداری لواسان بتواند بدون فروش شهر، 
درآمدهای حاصل از توس��عه پایدار ش��هر و 
تجهیز منابع مالی در این طرح را اس��تفاده 
کند. ضمن اینکه ش��اید بتوانیم درش��رایط 
موجود، بحث مترو تهران به لواس��ان را هم 
س��امان بدهیم؛ چرا که اگر طرح ش��هرک 
دیپلماتیک ش��روع ش��ود، بای��د مترو هم 

ساماندهی شود. 
وی در م��ورد برخی جزئی��ات طرح جامع و 
کسب نظرات مسئوالن ش��هر افزود: تعداد 
زیادی پروژه های عمرانی در این طرح جامع 
ش��هر داریم که عمدتاً با بحث گردش��گری 
و اکوتوریس��م و مانند این ه��ا پیش می رود. 
خالص��ه می خواه��م بگویم ای��ن فرایندها 
االن طی شده اس��ت و مشکلی وجود ندارد. 
بنابراین، اگر برای تصمیم سازی نظر و بحث  
کلی و راهبردی  دارید، عنوان کنید تا به یک 
اجماع برسیم. پیش��نهاد ما این است عالوه 
بر شورای ش��هر و  اتاق فکر شهرداری، یک 
کمیته راهبری توس��عه شهر شکل بگیرد تا 

نگاهمان عملیاتی تر باشد. ما مطمئن هستیم 
این فرایند را در پیشبرد کار خواهیم داشت. 
البته ب��ا تنش هایی در ش��ورای عالی روبرو 
خواهیم شد، زیرا مأموریتی که به من داده اند 
منفک کردن، بسته کردن و مراقبت از شهر 
به دالیل متعددی است که در پیشینه شهر 
بررسی ش��ده. خوب ما همۀ آن ها را از دید 
خودمان که احترام به حقوق مکتسبه مردم 
اس��ت، گذاش��تیم و حقوق مکتسبه قانونی 
را پذیرفت��ه  و در این طرح اعم��ال کرده ایم. 
می مان��د دفاع م��ن در این پ��روژه. معموالً 
بیشترین مش��کل ما احتماالً با نمایندگان 
جهاد کشاورزی و محیط زیست خواهد بود. 
در اینجا، مهندس علی مرادی، ش��هردار 
لواسان گفت: سیاست ما و راهبرد شهرداری 
بر مبنای ایجاد فضاهای توریس��تی اس��ت. 
با توجه به اقلیم منطق��ه، ما تعریف جامع و 
کاملی از گردشگری خواهیم داشت. به عنوان 

نمونه، رودخانه لش��گرک را ب��ا وزارت نیرو 
به توافق رس��یده ایم که مراحل آن هم طی 
شده است تا خط الراس تپه های تلو و حتی 
پادگان. برای این منظ��ور، می خواهیم این 
محدوده ها جزو محدوده قانونی ش��هرداری 
باشد تا شهرداری بتواند با مأموریت قانونی 
خود پوشش توریستی ایجاد کند. از سمت 
ش��رق هم بر مبنای واقعیتی که وجود دارد 
و پیش��نهادهایی هم که داده ایم، دنبال آن 
هس��تیم که محدودۀ قانونی ما فراتر از آنچه 
که اکنون هست باشد. ما منطبق با واقعیت 
پیش��نهاد داده ایم و دنبال حریم نیس��تیم. 
می خواهیم مح��دوده قانونی برای ش��هر و 
شهرداری تعریف شود چون محدوده قانونی، 
ش��هرداری را به اعم��ال قان��ون و برنامه ها 
موظف و مکل��ف می کن��د. در حریم فعلی، 
ما نمی توانیم ایده های خ��ود را پیاده کنیم. 
درنتیجه، تقاضای شهرداری تعریف جدیدی 
از حدودهای شمالی، جنوبی، شرقی و غربی 

است.
 دکت�ر ش�فیق در پاس��خ اظهار داش��ت : 
محدودۀ ش��هر لواس��ان در آخرین طرحی 
که در اختیار ما قرار گرفته و ما روی آن کار 
کرده ایم، وجود داشته اس��ت. می دانید که 
محدوده شهرها بر اساس پیش بینی جمعیت 
س��اکن، پیش بینی خدمات، نیازمندی های 

شهر از لحاظ شبکه های مختلف و بحث های 
توسعه ای که احتماالً شهر برای رشدش نیاز 
دارد، مشخص می شود. ما تالش کردیم یک 
پیش بینی واقعی از جمعیت شهر به وسیله 
تحقیقاتی که انجام دادیم، داش��ته باش��یم 
که البته ممکن اس��ت در مورد آن اختالف 
نظرهایی وجود داشته باشد. شورای عالی و 
مراجع تصمیم گیری فقط اطالعات رسمی را 
مالک قرار می دهند و آن را قبول می کنند. بر 
این اساس، جمعیت شهر را پیش بینی و برای 
این جمعیت خدماتی با استانداردهای باال در 
نظر گرفتیم. به دلیل اینکه لواسان یک شهر 
ویژه است، س��رانه  های خدماتی آن با سایر 
ش��هرها متفاوت خواهد بود. پس س��رانه ها 
هم باال دیده شده است. گشودگی ها و ابعاد 
شهر را هم بررسی کرده و همه را جمع بندی 
کرده ایم و بر روی نقشه شهر گذاشته ایم. با 
توجه به همه  نیازهای ش��هر این عدد حدود 

818 هکتار است که نیازهای شهروندان 
را از نظر خدماتی و شبکه تامین می کند. 
تازه ای��ن 818 هکتار به خاط��ر باغات و 
فضاهای بازی که وجود دارد، پیوس��تگی 

کالبدی ندارد. 
وی درباره گزینه های مختلف منطقه س��بو 
افزود: اصلی ترین بحث ش��هر منطقه س��بو 
اس��ت که چند راه حل برای آن  وجود دارد: 
یکی اینکه وزارت راه، مس��کن و شهرسازی 
می خواهد این منطقه جدا ش��ود و به عنوان 
یک آبادی وابس��ته به ش��هر، ولی جدا از آن 
درآید که حد توس��عه اش با یک طرح هادی 
روستایی تحت کنترل در می آید. به عنوان 
گزینه دوم، آنچه که در گذشته دورش خط 
کشیده شده بود به عنوان محدوده، محدودۀ 
س��بو قلمداد بش��ود که حدود 100 هکتار 
اس��ت. توقع مدیریت ش��هری و اهالی سبو 
این اس��ت که ما بیشترین حد را برای آن در 
نظر  بگیریم. ما تمام جاهای ساخته ش��ده را 
که میل پیوستگی و چسبیدگی داشتند، بر 
روی نقش��ه به هم وصل کردیم و یک بار هم 
در محل حاضر ش��دیم و بر اساس مصادیق 
موجود، آن ها را هم به همین محدود اضافه 
کردیم. این محدوده یک جریان خطی آکس 
اس��ت که کنار جاده ای که سبو را به لواسان 
بزرگ و س��د وص��ل می کند محدود ش��ده 
است به باغ ها که ما برای اینجا هم یک نظام 
استقرار پیش بینی کردیم؛ نظام استقراری 
که بیش��تر به ش��کل باغ مزرعه است و هر 
کس طبق ماده 14 می تواند در آن استقرار 
داشته باش��د. پیش��نهاد ما به عنوان مشاور 
این اس��ت که اینجا بین حق��وق عمومی و 
حقوق خصوصی آشتی برقرار شود. بنابراین، 
ب��ا توجه به اینکه نیازهای توس��عه س��بو را 
در این فضا پیش بین��ی کرده ایم، می توانیم 
از تخطی و س��ونامی هجوم به طرف باغات 
جلوگیری کنیم چون درواق��ع، اصاًل ارزش 

این شهر در گرو حفظ باغاتی است که در این 
منطقه وجود دارد. در قس��مت شمال شهر، 
تکلیف مش��خص تر بود یک قسمت ساخت 
و س��ازهای قانونی در محدوده ش��هر بوده 
اس��ت که پذیرفتیم و به شهر اضافه کردیم؛ 
اما ساخت و س��ازهایی را که قانونی نبود به 
هیچ عنوان قبول نکردیم، با وجود فشارهای 
ش��دیدی که از جاهای مختلف داش��تیم، 
حتی از خود وزارتخانه؛ البته از یک معاونت 
دیگرش که می خواهد و آماده س��ازی کرده 
است تا جنب شهرک باستی را زیر ساخت و 
ساز ببرد. در این زمینه، دالیل متعددی داریم 
و دف��اع می کنیم. حریم باالیی را مش��خص 
کرده ایم. درنتیجه، فک��ر نمی کنم در اینجا 
هم با ش��ورای ش��هر و ش��هرداری اختالف 
نظری داشته باشیم؛ مگر موارد کوچک که 
حل ش��دنی اس��ت. اما قاطعانه می گویم تا 
زمانی که من مدیر طرح هستم، نمی پذیرم 

آن چیزهایی که قاع��ده و قانون و عقالنیت 
و منطق ندارد و مشکالتی را در آینده ایجاد 
می کند، وارد محدوده ش��هر شود. در شمال 
غربی شهر نیز مش��کالتی وجود دارد که در 
تالش هس��تیم آن هایی که اسناد و مدارک 
قانونی دارند را داخل طرح بیاوریم. در قسمت 
جن��وب، کالک را نپذیرفته ای��م و منطق و 
دالیلی هم داریم که تصورمان بر این اس��ت 

که به صورت باغ مزرعه استفاده شود.
دکت�ر ش�فیق درب��اره وضعیت پ��ادگان 
درج��ه داری ادام��ه داد: در مخروط افکنی 
رودخانه ه��ا، حریم ه��ا را رعای��ت کرده ایم. 
ب��ا آقایان ارتقای��ی و پرورش هم جلس��اتی 
داش��ته ایم و رایزن��ی کردیم تا نهایی ش��د. 
تالش کردیم صرفاً نظرات آن ها را نیز قبول 
نکنیم. درواقع، این حریم ها را در نقشه جدید 
اصالح کردیم. قسمت پایین شهر را هم برای 
گردشگری در نظر گرفتیم. می ماند پادگان 
ک��ه در این زمین��ه مصوبه ای  را از ش��ورای 
امنیت و شورای عالی شهرس��ازی گرفتیم 
که پادگان می بایست س��ال ها قبل منتقل 
می ش��د، اما متأس��فانه ح��دود 7 ماه پیش 
پادگان 06 را فروختند و طرحی را مهندسان 
مشاورش��ان تهیه کردند که در کمیسیون 
ماده 5 تهران به تصویب رسید و آن ها  جابجا 
ش��دند. بنابرای��ن، با وجود مصوبه ش��ورای 
عالی شهرس��ازی که از سال قبل بوده است 
و همچنین مصوبه پادگان ها که مقام معظم 
رهبری دوبار دس��تور دادند که پادگان های 
داخل شهر جابجا شوند، ولی اتفاقاتی افتاده 
است که این پادگان در حال حاضر به عنوان 
یک پادگان آموزش درجه داری تعریف شده 
است. اینکه پادگان را داخل شهر نگذاشتیم، 
به خاطر این بود که ما گیت را برروی رودخانه 
بستیم. برای اینکه پادگان وارد شهر بشود، 
می توانیم یک طرح توجیه��ی برایش تهیه 
کنیم و روی میز بگذاریم تا تصمیم س��ازان 

شورای عالی امنیت ملی آن را تصویب کنند. 
فعاًل که از نظر آن ها دلیلی برای ورود پادگان 
به محدوده شهر وجود ندارد، باید برای آنجا 
یک منطق پیدا کنیم. البته ما این  کار را برای 
فضای روبه روی آن کرده ایم. جبهه روبروی 
پادگان که صحبت کردی��م، به عنوان گیت 
ورودی و محل استقرار فعالیت های فراشهری 
و مجتمع و ایستگاه مترو لواسان می تواند یک 
منطق قوی برای خواسته ما باشد، ولی چون 
این قس��مت هنوز از دید ما از لحاظ منطقی 
پادگان اس��ت، فعاًل از محدود شهری بیرون 
اس��ت. رودخانه افجه که از باالی لواس��ان 
می آید، چنانچه مهندس��ی خوبی پیدا کند 
و پایگاه های خوبی کنارش س��اخته ش��ود، 
همان طور که همین االن ه��م ظرفیتش را 
نشان داده است، می تواند به یکی از زیباترین 
گردشگاه های تهران تبدیل  شود. بنابراین، 
می توان روی توس��عه آن کار کرد و این امر 
در گرو داخل شهر بودن نیست. در غیر این 
صورت، مشکالت دیگری پیدا خواهیم کرد 
از جمله در زمینه های ش��کل قوانین داخل 

محدود شهر، قیمت زمین ها و غیره. 
س��پس مهن�دس امیرحس�ین مهاجر، 

رئیس نظام مهندسی لواسان اظهار داشت: 
دیدن طرح جامع شهر س��ؤاالتی را برای ما 
به وجود آورده است از جمله اینکه رودخانه 
جاجرود در آن نادیده گرفته ش��ده، با اینکه 
این رودخانه یک س��وم آب ش��رب تهران را 
تامی��ن می کن��د. همچنین ندیدن ش��بکه 
فاضالب در سیستم مش��کالت عدیده ای را 
به وجود خواهد آورد. می دانیم که برداشت 
آب از منابع زیرزمینی برای شهر تهران باعث 
نشست محسوس زمین شده است و ممکن 
اس��ت این اتفاق نیز برای لواس��ان رخ دهد. 
پس بهتر است قبل از اینکه طرحی تصویب 
شود، به این رودخانه فکر کنیم. دیدن شهر 
لواس��ان در جایگاه یک شهر توریستی چیز 
خوبی اس��ت و منطق هم حکم می کند این 
گونه باشد، ولی در این صورت، آلودگی منابع 
و آب سد که مورد اس��تفاده مردم می باشد، 
نگران کننده است. اگر قرار است توسعه شهر 
به گونه ای باشد که منطق شهرسازی بر آن 
حاکم و کارکرد توریس��تی هم داشته باشد، 
زیر س��اخت های خاص هم باید برای آن در 

نظر گرفته شود.
عباس تیموریان، مس��ئول گ��روه طرح و 

برنامه شهرداری لواس��ان، نیز گفت: الزمه 
اینکه ش��هرداری بتواند مدیریت شهری را 
اجرا کن��د، در داخل محدوده ق��رار گرفتن 

مشروح مذاکرات شورا و شهردار لواسان با مسئوالن طرح جامع شهر 
طرح جامع ش�هر لواس�ان که با نگاه خاص اکولوژیک تهیه شده 
اس�ت، در نشست مش�ترک اعضای ش�ورای شهر، ش�هردار و 
مهندسان مشاور این طرح بررس�ی و مورد تجزیه و تحلیل قرار 

گرفت.
 نشست طرح جامع شهر لواس�ان با حضور مجید فتاحی، بهنام 
صالحی زاده و ابوالقاس�م نخلی رئیس و اعضای ش�ورای ش�هر، 
مهندس علی مرادی شهردار، دکتر مسعود شفیق مدیر شرکت 

مهندسین مشاور پارس بوم، مهندس امیرحسین مهاجر رئیس 
نظام مهندسی لواسان، علی امیر صالحی نماینده نظام مهندسی، 
عباس تیموریان مسئول گروه طرح و برنامه شهرداری، سید داود 
حسینی طراح پروژه ساماندهی حاشیه جاجرود، ناصر جهانگیری 
نماینده و مشاور شهرسازی ش�هرداری و وفادار فرهی فر و سید 
محسن حسینی نمایندگان شرکت مهندسین مشاور پارس بوم  

در دفتر شهردار برگزار شد.  

به گزارش خبرنگار نشریه لواسان، در این جلسه موضوعات مهم 
و محوری طرح های جامع و هادی و مسائل محدوده شهری بحث 
و بررس�ی گردید که به لحاظ اهمیت ش�ایان توجه آن، مشروح 

مذاکرات در ادامه آورده می شود. 
شایان ذکر است پس از این جلسه، نشستی دیگری نیز در بهمن 
ماه برگزار شده اس�ت که گزارش آن نیز در شماره بعد، به آگاهی 

مردم خواهد رسید. 

لواسان چطور شهری خواهد بود
بخش اول
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زمین هایی است که مورد نظر شهرداری است. 
با طرحی که ش��رکت مهندسین مشاور پارس 
بوم ارائه داده اند، اختالفات فاحش وجود دارد. 
وقتی پذیرفتیم چن��د وزارتخانه در دس��تور 
کار دارند که این ش��هر یک شهر خاص باشد، 
دیگر به نظر من عامل جمعیت برای محدوده 
شهری تعیین کننده نیس��ت و با شهری با این 
مش��خصه ها و با ط��رح اِمکو که مج��دداً روی 
میز اس��ت، منافات دارد. بنابراین، باید مبنا را 
بر محدوده طرح هادی و ط��رح امکو بگذاریم 
و چی��زی فرات��ر از آن را ببینیم، حت��ی فراتر 
از 3 هزار هکت��ار تا بتوانیم پ��ادگان و مصال و 
ایس��تگاه مترو را مدیریت کنی��م. برای اینکه 
امکان جابجایی پادگان تسهیل شود، نیازمند 
این هس��تیم که ای��ن مناطق ج��زو محدوده 
قانونی شهرداری باش��د. به طورکلی، در مورد 
تعریف طرح که حدود و ثغور و مس��احت شهر 
را مشخص می کند، برخالف شما که چون اهل 
لواسان نیس��تید یک دید پانوراما از آن دارید، 
قائل به این هستم ارتفاعات تلو، لشگرک، سبو 
و چیزی که در دید بیننده و گردش��گر هست، 
باید در محدود قانونی شهرداری باشد تا بتوانیم 

آن ها را مدیریت و ساماندهی کنیم.
س�ید داود حس�ینی، ط�راح پ�روژه 
س�اماندهی حاش�یه جاجرود نیز گفت: 

در طرح جامع ش��ما، رودخانه جاجرود که 
میراث و هویت ش��هر لواس��ان است، بسیار 
ضعیف دیده شده اس��ت. یعنی وزارت نیرو 
خطی را مشخص کرده که اینجا حریم است، 
ولی این حریم را به حال خود رها کرده است، 
نه طرحی داده و ن��ه برنامه ای. این در حالی 
است که ش��هرداری هم نمی تواند در اینجا 
کاری را انج��ام دهد. آیا حف��ظ این میراث 
برای نس��ل های آینده در طرح ش��ما دیده 

شده است؟
سپس مجید فتاحی، رئیس شورای شهر، 

اظهارات خود را چنین بیان کرد: خوشحالم 
که بار دیگر  در خدمت آقای دکتر ش��فیق و 
همکارانشان هستیم. در طول سال گذشته، 
وقت زیادی برای این کار گذاشتیم؛ اما االن 
که دیدم با این همه بگیر و ببند و جلس��ه و 
غیره، فقط مقدار کمی به وسعت شهر اضافه 
شده اس��ت، ناراحتم. در این بحث جمعیتی 
که می فرمایید، یک پارادوکس وجود دارد. 
ش��ما به عنوان نماینده دول��ت می خواهید 
شهری ویژه و خاص با موقعیت توریستی در 
ارکان باالی نظام داش��ته باشید، ولی با این 
وجود، شهر نباید گسترده شود. این چه طور 
ممکن است. این موضوع با حقوق مکتسبه 
ش��هروندان در تعارض است. اقدام دوستان 
در تنظیم طرح جامع به طور وضوح حقوق 
مردم را دچ��ار مخاطره نم��وده و این روش 
نمی تواند مورد قبول ش��ورا باشد. ما منافع 
عموم مردم،خصوصاً قش��ر متوسط جامعه 
را در نظر می گیری��م و به دنبال زیادخواهی 
نیس��تیم، ولی موظفیم از حقوق آنان دفاع 
کنی��م. اما ما ت��ا جایی این فش��ار را تحمل 
می کنیم که ش��هروندان متضرر نشوند. اگر 
الزم باش��د به دی��وان عدالت هم ش��کایت 
خواهیم کرد تا حقوق مردم شهر حفظ شود. 
من به عنوان رئیس ش��ورای ش��هر، اگر این 
حقوق رعایت نشود، به نمایندگی از اعضای 
محترم شورا و عموم شهروندان مجاز به تأیید 

چنین محدوده ای نیس��تم. شهر توریستی 
یعنی چه؟ آیا ش��ما در طرح جامع هجوم و 
ورود بی شمار ش��هروندان تهرانی به منطقه 
لواس��ان را در نظر گرفته اید؟ آیا مش��کالت 

شهروندان لواسانی را در این خصوص لحاظ 
نموده اید؟یقیناً پاس��خ ش��ما منفی اس��ت. 
اختالف ما با ش��ما روی همین موارد است. 
احترام به حقوق مکتس��به م��ردم و حرکت 
در جهت حقوق از دس��ت رفته آنان مالک 
اصلی و اساسی تصمیم گیری همکاران من 
در شورا و شهرداری است. لواسان با توجه به 
نزدیکی به تهران از بسیاری موارد رفاهی و 
اختصاص بودجه عمومی محروم است و بار 
سنگین آن را شهروندان تحمل می نمایند. 
از طرف دیگ��ر، در زمان تهی��ه طرح جامع 
به هیچ وجه این فاکتورها لحاظ نمی ش��ود. 
اگر تعیین محدوده صرفاً جمعیت است، بر 
اساس قوانین و مقررات و نظر مکتوب وزارت 
کشور و استانداری تهران، نیاز به طرح جامع 
ندارد و نیازمند طرح هادی می باش��د. شهر 
توریس��تی یعنی چه، یعنی امکانات کامل و 

وسیع و مدرن. 
دکتر شفیق در پاسخ گفت: ما ارکانی داریم 
که طبق قانون باید انجام ش��ود. مس��ئوالن 
کش��وری در مورد طرح ه��ادی توضیحات 
الزم را به شما داده اند، ولی مأموریت ما تهیه 
طرح جامع اس��ت که ارکان آن معین است 
و در جلس��ات متعدد مش��خص شده است 
که طرح راهبردی، س��اختاری است و طرح 
تیپ 12 نیس��ت. ما در پاسخ به مشکل شما 
یک بار دیگر جلس��ه ای را خواهیم گذاشت 
و با ویدئو پروژکش��ن مو به مو موارد را مرور 
خواهیم کرد. باید تلقی منطقی از توریست 
پیدا کنی��م. ونکوور یکی از توریس��تی ترین 
ش��هرهای دنیاس��ت با جمعیتی باالی نیم 
میلی��ون نفر ک��ه زی��ر 500 هکت��ار زمین 
دارد. اوکایدو یکی از دوست داش��تنی ترین 
شهرهای توریستی دنیاست با یک میلیون 
نفر جمعیت که زیر 200 هکتار زمین دارد. 
اصاًل مس��احت برای توریسم مطرح نیست، 
مگر وین هکتارژ)هکتار ب��ه کیلومتر( دارد 
یا ش��هرهای س��وئیس. طبق قاعده و قرار، 
طراحی یک طرح جامع شهری به ما محول 
شده اس��ت و گفته اند بر اس��اس این مقدار 
جمعیت، نیازهای خدماتی ، ش��رایط رش��د 
و چش��م اندازی که برای توس��عه  این شهر 
پیش بینی می ش��ود را طراحی کنید. حال 
اگر چشم اندازی که طراحی کرده ایم اشکال 
دارد، به ما بگویید. می دانید چرا به سراغ من 
آمدند، برای اینکه من مس��عود شفیق مدیر 
طرح ساماندهی رودخانه جاجرود، سد لتیان 
و کرج برای شورای امنیت ملی در زمانی که 
دبیرش آقای روحان��ی رئیس جمهور فعلی 
بود، بودم. مصوبه شورای امنیت را برای این 
جاها من نوشتم. اصرار بر تهیه طرح جامعی 
که دستخوش رانت نباش��د، مالک انتخابم 
بوده اس��ت. من طرح توریسم استان، طرح 
ساماندهی روستایی اس��تان و رودخانه ها را 
تهیه ک��ردم و اصاًل ب��ر روی میراث طبیعی 
و اکولوژی��ک تأکید و اصرار ب��ر حفظ این ها 
دارم. در پاس��خ به حرف های دوستان دیگر 

هم بگویم که در طرح امکو شهر فرحناز هم 
منطقه سبو به عنوان ش��هرک دیپلماتیک 
انتخاب نشده بود. بعد از انقالب و حتی همین 

حاال هم منطقه سبو جزو این برنامه نیست.

س��پس مجید فتاحی اظهار داشت: وقتی 
برای شهر لواسان در مراجع باالتر برنامه ریزی 
کردند، هزینه های گزاف��ی را بر روی دوش 
شهروندانش گذاشتند. برای نمونه، تمام بار 
طرح سیستم فاضالب بر دوش مردم است. 
مگر شما نمی فرمایید یکی از معیارهای طرح 
جامع ش��هر جمعیت اس��ت، ما طرح جامع 
قبلی را 1221 هکتار در اس��تانداری تهران 
دیدی��م. پس معیار تهی��ه آن طرح چه بوده 
است، چرا سه مرحله اش را طی کرد و دوباره 

این کار از اول شروع شد.
علی مرادی نیز گف��ت: در رابطه با ونکوور 
ک��ه فرمودید، مس��تحضرید قب��ل از اینکه 
ساخته شود، به عنوان یک منطقه توریستی، 
پیش فرض هایش تعریف شده بود. شاید یکی 
از دالیلی که لواسان شهرت پیدا کرد، جنگ 
بود که یک ع��ده آمدند اینجا و از آب و هوا و 
نزدیکی اش به تهران خوششان آمد و چهره 
شهر عوض ش��د. ما باید اینجا را در راستای 
منافع ملی ن��گاه کنیم. خدم��ت همکاران 
استانداری و شورای شهر لواسان هم عرض 
کرده ام که اگر بخواهیم لواسان را بر اساس 
جمعیت ببینیم، خیانت به مملکت اس��ت؛ 
به لحاظ اینکه ظرفیت این ش��هر را نباید بر 
مبنای جمعیت ارزیابی کرد. این جمعیت غیر 
ساکن و دائم است. به لحاظ اقلیم جغرافیایی  
لواسان، ما باید آن را بر اساس ظرفیت هایش 
نگاه کنیم. من با چند هکتار مخالفم. ش��ما 
داری��د وضعیت موجود را ب��رای ما در قالب 
700 و چن��د هکتار ترس��یم می کنید. این 
وضعیت موجود یعنی اینک��ه تمام ظرفیت 
اطراف را نادیده می گیرید. مثاًل بحث همین 
پادگان که اگر جزو محدوده قانونی نباشد، 
چه مستمس��کی داریم ک��ه برویم دنبالش. 
هر جایی برویم با مانع روبه رو می شویم. باید 
بیاید ج��زو محدوده قانونی و ط��رح را برای 
آن تعریف کنی��م. اولین نظ��ری که از یک 
گروه متخصص حرفه ای گرفتم این بود که 
همین فضای پادگان می تواند 2000 شغل 
مس��تقیم ایجاد کند. ما به دنبال اس��تفاده 
از ظرفیت تیم شما هس��تیم و دیدگاهمان 
این اس��ت که چشم انداز ش��هروند لواسانی 
باید راس تپه های تلو باش��د ک��ه باید جزو 
محدوده ش��هر بیاید. در طرح ها و پروژه ها، 
باید نوآوری باش��د. اگر ما دنبال موضوعات 
گذش��ته ها برویم و یک چی��زی را به آن ها 
اضافه کنیم، این به نظر من هنر نیس��ت. ما 
یک طرح ملی ب��رای اینجا داری��م. داووس 
سوئیس را اگر مالحظه بفرمایید، بیش از 3 
هزار هکتار فضای توریستی دارد. منظور من 
از گردشگر فقط مردم تهران یا کشور نیست. 
ما باید سایت فرود بالگرد را برای میهمانان 
و گردشگران خارجی از فرودگاه امام )ره( به 
لواس��ان تعریف کنیم. لذا ما جدی هستیم 
برای اینکه از وجب به وجب این شهر درست 
استفاده کنیم و انتظار داریم از حضرتعالی و 
تیمتان که به ما کمک کنید. اگر شهرداری 

در یک جغرافی��ای کوچک محدود ش��ود، 
نمی تواند کاری انجام ده��د؛ بنابراین، باید 
محدوده اش تعریف شود. اگر محدوده برای 
ش��هرداری تعریف نش��ود، هیچ پروژه ای را 

نمی توانیم به سرانجام برسانیم.
دکتر ش�فیق پاس��خ داد: بای��د بگویم در 
هیچ ج��ا چنی��ن چی��زی وجود ن��دارد که 
چش��م انداز یک ش��هروند، خط محدوده را 
تعریف کند و نه در اسناد جهانی، نه در اسناد 
ملی، نه در هیچ کتاب  پایه شهرس��ازی و نه 
در سنت قانونی کش��ورمان چنین تعریفی 
نداریم. در مورد داووس سوئیس که فرمودید 
3 هزار هکتار اس��ت، هم باید بگویم که آنجا 
در محدوده شهر نیست و در حوزه نفوذ شهر 
اس��ت. ما االن در خدمت شما هستیم که به 
نظرات مثبت برسیم. این پروژه فرایند خود 
را طی و برای تصمیم گی��ری نهایی از تمام 
کانال ه��ای قانونی عبور کرده اس��ت. علت 
اینکه با وج��ود آنکه به تازگ��ی طرح جامع 
شهر لواسان تهیه ش��ده بود، دوباره آن را به 
ما سپردند مس��ئله وجود رانت های قدرت 
و ثروت بود که ش��ورای عالی شهرسازی را 
بر آن داش��ت تا با یک دید دیگر، اساسی تر، 
شهرس��ازانه تر و فنی تری طرح جامع شهر 
لواسان تهیه ش��ود. قطعاً می دانید که طرح 
جامع هدایت شهر را به عهده می گیرد. آنچه 
که مالک عمل اس��ت، طرح تفضیلی است 
و آنچه که مبن��ای کار 90 درصد حرف های 
شماست، برنامه های عمرانی شهر است که بر 
اساس طرح جامع برای روشن شدن محدوده 
شهر اس��ت بر اس��اس برخی مشخصه های 
تعریف شده که دست ما نیس��ت و حریم را 
معلوم می کند. به عالوه، آن بحث های مربوط 
به خالقیت و نوآوری به ما مربوط نمی شود 
که انجام دهی��م. ولی معموالً در پیش��برد 
فرآیند تصمیم گیری، ما ب��ه تصمیم گیرها 
کمک می کنیم که درس��ت تصمیم بگیرند. 
تصمیم سازی درس��ت معنی اش این است 
که نیایند شابلنی کار کنند. به هرحال، ما به 
مقامات باالتر خواهیم گف��ت که با توجه به 
وضعیت و خواس��ته ها و حال و هوای شهر، 
یک مقدار معتدل تر و انعطاف پذیرتر تصمیم 

نهایی را بگیرید. 
وی در م��ورد عوام��ل اصل��ی در تهیه طرح 
جامع برای یک ش��هر اف��زود: قانون، دانایی 
و حفاظت از منابع عموم��ی و مردم عوامل 
اصلی اس��ت. ما به کارمان اعتق��اد داریم و 
لواس��ان را به عنوان بزرگ تری��ن و بهترین 
منطقه گردش��گری با تهران تعریف کردیم. 
برای این کار، مرح��وم آقای میرمیران را در 
این کشمکش اساس��ی از دست دادیم. قلب 
خود بنده با باط��ری کار می کند. خالصه در 
جریان این طرح، ما طرح جامع شهر تهران را 
هم در این فرایند کوچک کردیم و لواسان را 
با تهران دیدیم و به این خاطر هزینه سنگین 
و غیر قابل جبران��ی پرداختیم. ما به میراث 
طبیعی اینجا نگاه کردیم و طرح را نوشتیم. 
این اولین طرح جامعی است که بر اساس یک 
چشم انداز اکولوژیک نوشته شده است. بله 
قباًل در طرح هادی، اینجا 3 هزار هکتار بوده 
است. محدوده طرح هادی از لحاظ سازوکاِر 

تعیین، دست مشاور است و او می تواند 10 
هزار هکتار بگذارد. آن زمان مشاور این گونه 
دیده بود که حیطه عمل مدیریتی که اینجا 
را اداره می کند، حیطه وسیعی تر باشد که به 

نظر ما هم خوب دیده ب��ود؛ ولی طرح های 
جامع شهرها این گونه تعریف نشده است و 

قوانین و ضوابط خاص خود را دارد. 
س��پس س�ید داود حس�ینیگفت: من 
کمربند س��بز را که مورد نی��از فعالیت های 
توریستی است، در طرح شما ندیدم. تپه های 
تلو می تواند به عنوان کمربند س��بز  تعریف 
ش��ود و می توانیم داخل این فض��ا امکانات 

تفریحی و گردشگری را تعریف کنیم. 
دکتر شفیق پاسخ داد: آنچه گفتید در طرح 
جام��ع نمی تواند تعریف ش��ود و این کار در 
طرح تفضیلی شهر لواسان تعریف شده است. 
ما همان تپه های تلو را جزو کمربند سبز قرار 
دادیم که همه این ها آماج کارهای توریستی 
است. اصاًل اعتقاد خود بنده این است که این 
طرح کمربند سبز جزو اولویت های اینجاست 

و طرح های مختلفی برای آن داریم. 
وی تأکید کرد: ما در این جلسه می خواستیم 
در مورد طرح ها توس��عه حرف بزنیم. به این 
طرح جام��ع گیر بدهید، گش��ایش نخواهد 
داش��ت؛ چرا چون3 ش��ائبه غیر قانونی در 
این مورد وجود دارد: 1( فشار برای افزایش 
محدوده ش��هر، یک فش��ار رانتی توس��ط 
زمینداران بزرگ اس��ت تا بتوانن��د اراضی 
خودش��ان را کش بدهند. البته خوشبختانه 
آقای فتاحی، رئیس ش��ورای، ازاین موضوع 
مبرا است. آقای ش��هردار هم تازه آمده اند، 
نه زمینی دارند، نه صاحب نس��خی هستند. 
بنابراین، من راح��ت می توانم حرفم را بزنم. 
2( معموالً افزایش این فشارها به خاطر این 
است که به بخشی از نیازهای اقتصاد شهری 
پاسخ بدهد، اقتصادی که از نظر من همواره 
اقتصاد س��المی نیست. ش��ما نگاه کنید در 
این شهر چند تا دفتر IT داریم و در مقابل، 
تعداد دفاتر معامالت ملکی آن چند تا است! 
این ساختار دارای توقعاتی است که هر چند 
غیرقانونی نیست، اما باید هدفمند باشد. از 
دید من این یک نشانه شناس��ی اس��ت. این 
ش��هر برایمان عزیز اس��ت. ما در لواسان از 
ش��مال و جنوب که نمی توانیم جلو برویم. 
مردم بومی لواسان هیچ کدام در جاهایی که 
مشکل دارد، چیزی ندارند. می ماند توسعه 
از ش��رق و غرب. ورودی ش��هر ک��ه پادگان 
است و بسته ش��ده. می ماند توسعه از شرق 
که خرده مالک ها هس��تند. ویژگی و مزیت 
لواسان باغات همین منطقه است. آن قسمت 
از باغات که برای نسل های آینده واقعاً الزم 
است را در طرح آوردیم. چرا باید تمام منطقه 
را ش��هری کنیم؟! معنای شهری شدن این 
است که روز به روز به هر شکلی که می شود، 
فضاهای سبز و حفاظت ش��ده عمومی را به 
فضاهای س��کونتی تبدیل کنند. من این را 
در تهران تجرب��ه کرده ام. کل��ی از فضاها را 
باغ اع��الم کردیم اما هر روز در کمیس��یون 
ماده 5 پرونده باغات وجود دارد. خوب این ها 
درنهایت چه بر سر شهر آورده است که همه 
دنیا شاهدند. چاره این شهر کوچک و جمع و 

جور کردن آن  است. ما در این راه مسیرهای 
قانونی داریم که با کمک هم پیش می رویم و 
برخی مطالبات شورا دارد که با هم به توافق 

می رسیم. 

علی مرادی نیز گفت: ما فرمایش��ات شما را 
قبول داریم، اما برخی تفاوت ها هم وجود دارد. 
می فرمایید فضاهای خالی در شهر وجود دارد 
که شهرداری در آن ها هیچ فعالیت توریستی 
نمی تواند انج��ام بدهد. لذا رودخان��ه را تقاضا 
کردی��م تا دریاچ��ه مصنوعی ب��رای قایقرانی 
بزنیم. پ��ل را بس��یار زیبا تعری��ف کردیم که 
تقریباً در همین ماه عملیات ساخت آن شروع 
خواهد شد. بابت اینکه اگر اراضی بیاید داخل 
محدوده ش��هر افزایش قیمت خواهیم داشت، 
ش��کی وجود ندارد؛ ام��ا نی��اوردن اراضی هم 
متأس��فانه مش��کالتی دارد. وقتی در شهری 
می گویند حوزه استحفاضی، منظور این است 
که این محدوده تا 10-15 سال آینده می آید 
داخل محدوده و الحاق می شود به شهر و آنگاه 
می خواهن��د تمام ضوابط شهرس��ازی در این 
منطقه رعایت شود تا چنانچه آمد داخل شهر، 
ضربه ای بر دکوراسیون خوِد شهر نباشد. افراط 
و تفریط های این ش��کلی صدم��ه می زند، لذا 
می گوییم محدودهای م��ازاد را نمی خواهیم 
و مکاتبه هم کردیم مثال ای��ن محدوده که در 
روس��تای 20 کیلو متری ما اس��ت، چند سال 
بعد بخشدار یا فرماندار درخواست می کند که 
حاال این روستا استحقاق ش��هری دارد و باید 
آن زمان بیاید در حریم شهر و شهرداری آن را 
بپذیرد. چرا باید آسیب آن منطقه که فکری 
برایش نشده است، متوجه شهرداری شود. 
ما آمادگی داریم تا محدوده قانونی ما تعریف 
ش��ود اما واقعیت های موجود نشان می دهد 
آنچه مورد نیاز ش��هرداری است، در اختیار 
مردم نیس��ت؛ بلکه در اختیار ارتش، منابع 
طبیعی، محیط زیست، اوقاف و ستاد فرمان 
امام )ره( قرار دارد. مورد نیاز ما فضای جنوب 

شهر است.
دکتر شفیق پاس��خ داد: از آنچه گفتید، دو 
نکته را برداشت کردم؛ یکی تپه های تلو که 
اتفاقاً این منطقه را با وجود مخالفت ش��دید 
تهران، من برای لواسان دیده ام و از آن دفاع 
کرده ام و می کنم. مورد دوم پادگان است که 
من با دالیل شورا و شهرداری طرح موضوع 
و از آن ه��م دفاع می کن��م. ببینید در مورد 
پادگان، 11 نفر از مقامات طراز اول کش��ور 
باید رای بدهند که رای استانداری و وزارت 
کشور تنها دو تا از رای هاست و 9 رای دیگر 
هم وجود دارد. ما ت��ا این لحظه طبق قانون 
کار را پیش برده ایم، در مورد مواردی که نیاز 
دارید باید طرح ارائه بدهید تا بتوانیم از آن ها 

دفاع کنیم. 
وی در پایان خاطر نشان کرد: در طرح جدید، 
حریم را وس��یع تر کرده ای��م. در مورد پارک 
جنگلی لتی��ان هم به خاطر مش��کالتی که 
وجود دارد، پیش��نهاد می کنم  آن را تحویل 
نگیرید. یادمان باشد مهم ترین کار ما و شما 
تصویب و نهایی شدن طرح جامع شهر است. 
تا این کار نش��ود، نمی توان طرح محدوده و 
تفضیلی را تعریف کرد و هرچه این کار عقب 

بیفتد، متضرر خواهید شد. 
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آموزش باال بردن ضریب 
ی  منیت�ی عکس ه�ا ا
شخصی در فضای مجازی

 چگونه از ش�ر شرورهای 
مجازی در امان بمانیم؟

انتش��ار عکس ه��ای خصوصی، 
به وی��ژه آنهایی که به چهره های 
مشهور اختصاص دارند، می تواند 
تبعات س��نگینی را برای آنها به 
همراه داش��ته باشد و در مقیاس 
کوچک تر برای اف��راد عادی، به 
عنوان مثال می تواند فروپاش��ی 
یک خانواده را موجب ش��ود. از 
آن جایی که امروزه سرویس های 
اش��تراک گذاری عکس ها بسیار 
فعال هستند پتانسیل در معرض 
خط��ر ق��رار گرفت��ن عکس ها 
نیز افزایش یافته اس��ت. از س��ه 
طریق عمده عکس ه��ای کاربر 
می توانند در برابر حمالت هکرها 
آسیب پذیر باش��ند که در ادامه 

متن با آن ها آشنا می شوید.
 همه جا با یک کلید وارد 

نشو!
استفاده از گذرواژه یکسان برای 
بی��ش از یک حس��اب کاربری 
آنالین، از جمله عوامل کلیدی 
در افزایش آسیب پذیری کاربر 
محسوب می ش��ود. فناوری به 
خودی خ��ود ایمن اس��ت اما 
استفاده از گذرواژه های مشابه 
برای چندین سرویس، می تواند 
به صورت ناخواسته کاربر را به 
بخش��ی از حمله هکرها مبدل 
کند. ش��ما می توانید از طریق 
ایمیل ه��ای هدفمند ارس��ال 
ش��ده، فایل ها و ی��ا حتی یک 
کارت حافظه حاوی فایل های 
مخ��رب ب��ه قربان��ی حمالت 
هدفمن��د مب��دل ش��وید. در 
ص��ورت تمای��ل کارب��ر، یک 
»کی الگر تروجان« به راحتی 
می توان��د وارد رایان��ه ش��ود. 
هنگامی که کی الگ��ر فعالیت 
خود را آغاز می کند، اطالعاتی 
را از هر کلیک ماوس، نوش��تن 
با صفحه کلی��د و فعالیت های 
دیگر کاربر برای هکر ارس��ال 
می کند. اگر از سرعت اینترنت 
باالیی برخوردار باشید ممکن 
اس��ت به هی��چ وج��ه متوجه 

فعالیت کی الگر نشوید.
 اپلیکیشن را بشناس، بعد 

دانلود کن!
اگ��ر در لپ تاپ و ی��ا موبایل 
ز عکس ه��ای  هوش��مند ا
خصوصی خ��ود نگه��داری 
می کنی��د، اس��تفاده از هات 
اسپات های عمومی می توانند 
اطالعات موجود روی دستگاه 
ش��ما را در معرض خطر قرار 
دهند. »فایرش��یپ« یکی از 
اپلیکیش��ن هایی اس��ت که 
به هکرها اج��ازه می دهد هر 
دستگاهی را در یک سیستم 
عمومی در معرض خطر قرار 

دهند. 
»حمل��ه م��ردی در میانه« 
 M a n  i n  M i d d l e (
Attack( یکی از گزینه های رایج 
در این زمینه است که به هکر اجازه 
مشاهده تمامی ترافیک را می دهد.
 نکته ه�ای امنیت�ی برای 
مقابله با شرورهای اینترنتی

ب��رای مقابله با هکره��ا می توانید 
اقدام هایی را در راس��تای کاهش 
آسیب پذیری خود در برابر حمله 
انجام دهید. محل ذخیره س��ازی 
عکس های��ی را که قص��د ندارید 
دیگران به آنها دسترس��ی داشته 
باشند، مد نظر قرار دهید. نرم افزار 
ضدبداف��زاِر خ��ود را هم��واره به 
روزرسانی کرده و از گذرواژه های 
مختل��ف ب��رای س��رویس های 
مختل��ف اس��تفاده کنی��د. اگر از 
خدمات اس��تریم عکس استفاده 
می کنید اینکه آیا در گذش��ته این 
س��رویس در معرض خط��ر قرار 
گرفته را بررسی کنید. چه فردی 
مش��هور و یا یک ش��هروند عادی 
باشیم تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد 
نک��رده و همه باید ب��ه حفاظت از 
اطالعات شخصی خود در زمانه ای 
که به طور فزاینده ناامن می شود، 

مسلط باشیم.

با استفاده از طبیعت، استرس های روزمره را کنار بگذارید 
و زندگی آرام تری داشته باشید

چطور استرس را ترک کنید؟
روان شناس��ان بر این باورند 
که محیط اطراف در سالمت 
روحی ما تأثیر بسزایی دارد. 
وقتی شرایط زندگی شما به 
گونه ای اس��ت که هر روز با 
اس��ترس های زیادی مواجه 
می ش��وید. یک��ی از راه های 
دستیابی به س��المت روان، 
این اس��ت که اس��ترس را از 
راه های طبیعی و بدون نیاز 
به مصرف قرص و دارو کم کنید. در واقع، طبیعت یک درمانگر 
فوق العاده برای شماست و فشارهای روحی را بطور قابل توجهی 
کم می کند. طبیعت در بهبود خلق و خوی شما نقش مهمی دارد 

و کمک می کند عوامل استرس زا را از وجودتان تخلیه کنید. 

 اثرات و نشانه های استرس
همه ما می دانیم که این روز ها استرس به یکی از بخش های مهم 
زندگی تبدیل شده است. اگر استرس را در وجودتان نگه دارید، 
خطر ابتال به بیماری های مزمن را تا چند برابر افزایش می دهید. 
از سوی دیگر، می توانید از همین جا مبارزه با استرس را شروع 
کنید. عالئمی وجود دارد که هر کدام از آن ها نشان می دهد شما 

در معرض استرس قرار دارید. این نشانه ها عبارتند از: 
- اختالالت مربوط به خواب

- درد و تنش غیرمعمول ماهیچه ها
- خستگی مزمن

- ناراحتی های معده و روده ای
- مصرف بیشتر سیگار

 جادوی خورشیدی
خورشید یکی از مهم ترین سالح هایی است که می توانید برای 
مبارزه با اس��ترس از آن بهره مند شوید. درس��ت که این روز ها 
گرمای بیش از حد خورش��ید مهربانی اش را کمتر می کند، اما 
می توانید درکنار سواحل دریا یا اس��تخرهای روباز ضمن شنا 

کردن از مزایای آفتاب نشاط آور بهره مند شوید. 
عالوه بر این، وقتی می خواهید درب��اره موضوعی فکر کنید، به 
طبیعت بروید، چون ذهن شما را آرام و باز می کند و به نیرویی 
متصل می ش��وید که ش��ما را احاطه کرده اس��ت. طبیعت این 
ش��انس را در اختیار ما قرار می دهد تا آرام تر شویم و استرس را 

از درونمان آزاد کنیم. 

 پیاده روی کنید
اگر در منطقه ای زندگی می کنید که اشکال مختلفی از طبیعت- 
از پارک های محلی گرفته تا یک ردیف درخت های کاشته شده 
در کنار جدول وجود دارد، هر روز زمانی را به پیاده روی اطراف 
خانه اختصاص دهید. ب��ا این کار نه تنها ب��ا انجام یک فعالیت 
ورزشی به سالمت جس��متان کمک می کنید، بلکه بدنتان نور 
آفتاب را جذب می کند و هوای تازه به ریه هایتان وارد می شود. 

 به محیط های طبیعی بروید
در صورتی که اطراف محیط زندگی ش��ما به سختی حتی یک 
درخت پیدا می شود، خودتان باید محیط های طبیعی را جستجو 
کنید و به آنجا بروید. خوشبختانه، این روز ها در بیشتر محله ها 
پارک های کوچکی پیدا می ش��ود اما می توانی��د به پارک های 
بزرگ تر یا حتی پارک ه��ای جنگلی فکر کنید. خودتان را برای 
رفتن به محیط های طبیعی تشویق کنید و بدانید که مشاهده 

زیبایی های طبیعت بهترین جایزه برای شماست. 

 گل و گیاه بکارید
حتی اگر یک باغچه کوچک در خانه دارید، هرچند وقت یک بار 
به کاشت گل ها و گیاهان فکر کنید. باغبانی یکی از فعالیت هایی 
است که به کاهش اس��ترس کمک می کند. حتی ممکن است 
احساس کنید که اعتماد به نفستان هم بیشتر شده است چون 
در ایجاد محیطی سرسبز و زیبا دست داشته اید. اگر باغچه ندارید 
کاشت گیاه در گلدان های پشت پنجره یا ایوان خانه هم همین 

اثرات مثبت را به همراه دارد. 

 طبیعت گردی را انتخاب کنید
اگر امکان سفر برایتان وجود دارد، امکانات گردش در طبیعت 
را بررسی کنید. ممکن اس��ت تصمیم بگیرید چند روز در یک 
منطقه جنگلی چادر بزنید، یا اگر برای این کار آمادگی ندارید، 
در یک اقامتگاه کنار محیط طبیعی س��اکن شوید؛ یعنی جایی 
که بتوانید شنا کنید، به پیاده روی بروید یا به هر شکلی از بودن 

در طبیعت لذت ببرید. 

 به اسباب کشی فکر کنید
اگر واقعا در محیط زندگی ش��ما آثار کمرنگی از طبیعت دیده 
می ش��ود یا در محیطی ش��لوغ زندگی می کنید و ش��هر محل 
زندگیتان خیلی گرم یا خیلی س��رد اس��ت، درباره تغییر محل 
زندگیتان فکر کنید. این پیش��نهاد را بطور ج��دی در خانواده 
مطرح کنید چون محیط اطراف شما در شرایط زندگیتان بسیار 
تاثیرگذار است و اگر به آن توجه نکنید، از لحاظ روحی آسیب 

می بینید.

بدانیم

تکان های 
همگانی

هی�د ی�ک  گ�ر می خوا  ا
خانه تکانی فوری انجام دهید، 

بخوانید!
اگر هنگام خانه تکانی به براق کننده سطوح 
نقره، مایع ظرف شویی، تمیزکنندۀ سطوح 
کابینت و... دسترسی ندارید، می توانید از 

مواد دیگر استفاده کنید.

ز  ا بهین�ه  ه  د س�تفا ا  
خمیردندان

خمیردندان معمولی )ژل مانند نباش��د( 
بدون افزودنی هایی مانند س��فیدکننده، 
می تواند بدون آس��یب رساندن به سطوح 
نقره، لک��ه و تیرگی های آن را از بین ببرد. 
ظرف نقره تان را نم دار کنید، کمی خمیر 
دندان روی انگشت تان بمالید، با مالیمت 
آن را روی س��طح نقره مالیده و سپس آن 
را با آب بش��ویید. س��پس ظرف را با یک 

دستمال نرم خشک کنید.

ز آب   اس�تفاده بهین�ه ا
اکسیژنه 

م��وادی که برای پ��اک ک��ردن لکه روی 
س��طوح کابین��ت اس��تفاده می ش��وند، 
ترکیب��ی ش��بیه ب��ه م��واد پاک کننده و 
س��فیدکننده های لب��اس دارن��د. از این 
مواد می توانید برای تمیز کردن و شستن 
س��طوح کابینت های فل��زی و لباس  های 
پشمی و پارچه ای اس��تفاده کنید. سطح 
کابینت را  مرطوب و سپس با پاک کننده 
آنجا را پاک و دوباره با دستمال، خشک و 

تمیز کنید.

 اس�تفاده بهین�ه از مای�ع 
لباس شویی

اگر مایع ظرف ش��ویی در بین کار به اتمام 
رسید، نگران نباشید. فقط کافی است به 
اندازه یک قاشق غذاخوری از پاک کننده 
مخص��وص لب��اس را در آب داغ ریخته، 
ظروف کثیف داخ��ل بوف��ه و کابینت ها 
را در آن بگذاری��د ت��ا ب��ه خوب��ی خیس 
بخورند ) بهتر است برای شستن ظرف ها 
از دس��تکش اس��تفاده کنید، چرا که این 
پاک کننده ها پوس��ت دست شما را بسیار 
خشک و حس��اس می کنند(. برای تمیز 
کردن ظرف هایی مانند ماهیتابه یا قابلمه 
که چربی روی آن ماسیده است، می توانید 
آن ه��ا را از آب داغ پر کرده و یک قاش��ق 
غذاخوری نرم کننده لباس در آن بریزید 
و بگذارید خیس بخورد. با این روش، غیر 
از اینک��ه ظرف هایتان را شس��ته و تمیز 
کرده اید، عطر و رایحه ای دلپذیر و مالیم 

نیز به آن ها بخشیده اید.

 استفاده بهینه از شامپو 
شما می توانید با کمی شامپوی مخصوص 
س��ر، لکه روی مبل هایتان را پاک کنید. 
کم��ی ش��امپو روی یک دس��تمال تمیز 
ریخته، روی لکه بکشید تا کاماًل پاک شود. 
برای تمیز ک��ردن بخش ه��ای پارچه ای 
مبل که قابل جدا ش��دن هس��تند، کمی 
آب در س��ینک ظرفش��ویی ریخته، چند 
قطره ش��امپو را در آن بریزید. حاال پارچه 
را در س��ینک انداخته، پ��س از مدتی آن 
را بش��ویید و بگذارید تا خشک شود. اگر 
مبل های شما روکش دارند، می توانید به 
راحتی آن ها را در ماش��ین لباس ش��ویی 
بش��ویید. اما اگر پارچه خ��ود مبل کثیف 
است، باید برای نظافت آن فکر کنید. برای 
این کار ش��امپو فرش مناسب ترین گزینه 
است. قبل از ش��روع شست وشو لکه های 
روی مبلمان را برطرف و بعد شست وش��و 
را شروع کنید. قبل از اینکه تمام پارچه را 
کفی کنید، کف را روی بخش کوچکی از 
پارچه که مشخص نیست، استفاده کنید 
تا مطمئن ش��وید پارچه مبل ش��ما رنگ 
نمی دهد. اگر دیدید ابر رنگی ش��د، یعنی 
رنگ پارچه ثابت نیست و باید شستن مبل 
را به شرکت های مخصوص بسپارید. این 
ش��رکت ها را می توانید از نیازمندی های 
روزنامه پیدا کنید. مبل های چرمی را هم 
می توانید با یک اسکاچ کفدار تمیز نمایید 
و بعد با یک  پارچه تمیز کف را پاک کنید. 
از تمیزکننده های مخصوص هم می توانید 

برای این مبل ها  استفاده کنید.

 فرش شویی رسم عید است
در گذشته، فرش ها را در حیاط می شستند 
و روی دیوار و بام پهن می کردند تا خشک 
ش��وند. اما االن ش��رایط آپارتمان نشینی 
اجازه این کار را نمی دهد. اگر می خواهید 
فرشتان را کامل بشویید، الزم است آن را 
برای شست وشو به شرکت های قالی شویی 
بدهید. ای��ن کار مخصوصاً برای قالی های 
گران قیمت و ابریش��می مناس��ب است 
چون شست وش��وی آن ها با دست ممکن 
است خرابشان کند. قیمت شست وشوی 
فرش به متراژ آن، جنس فرش و شرکتی 
که قالی شما را می شوید، بستگی دارد. از 
متری 15 هزار تومان برای فرش معمولی 
شروع می شود و تا 100 هزار تومان برای 
قالی های ابریشمی و لوکس می رسد. اگر 
قالی های گران قیمت دارید، آن ها را برای 
شست وشو به یک شرکت معتبر بسپارید. 
اگر دیدید برای س��پردن فرش هایتان به 
شرکت های قالی شویی به اندازه کافی وقت 

ندارید، مجبورید خودتان فرش را در خانه 
تمیز کنید. مطمئن ترین راه این است که از 
شامپو فرش استفاده کنید. یک سطل آب 
کنار دس��ت تان بگذارید، به همان نسبت 
که روی بسته بندی ش��امپو فرش نوشته 
ش��ده، آن را با آب مخل��وط کنید و با یک 
پارچه یا ابر، کف را روی فرش بمالید. بعد 
با یک دستمال خش��ک و بعد از آن با یک 
دستمال خیس کف ها را جمع کنید. با این 
روش، پرزهای  رویی فرش شما کامال تمیز 
می شود. بعد از آن، باید پنجره را باز کنید 
یا یک پنکه جلو فرش روشن کنید تا فرش 

سریع خشک شود.

ز   دیوارهای�ی تمیزت�ر ا
همیشه

اگ��ر کثیفی دی��وار زیاد اس��ت، بهتر بود 
قبل از عید آن را رن��گ می کردید. اما اگر 
وقت ندارید، می توانید دیوار را بش��ویید. 
برای شستن دیوارهایی که با رنگ  روغن 
رنگ شده اند، در یک س��طل، آب و مایع 
ظرف شویی یا پودر لباس شویی را مخلوط 
کنی��د و با اس��کاچ به دیوار بکش��ید. بعد 
بالفاصله کف را با یک دس��تمال خش��ک 
و تمیز پاک کنید. آب سطل را هم مرتب 
عوض کنید ت��ا آب کثیف روی دیوارهای 
شما لکه نیندازد. اگر می خواهید دیواری 
که کاغذ دیواری ش��ده را بش��ویید، باید 
مطمئن باش��ید که کاغذ دی��واری قابل 

شست وشو است.

چند نکته طالیی!

 پاک ک�ردن جوه�ر از روی 
فرش

ب��رای از بین ب��ردن جوهر س��یاه از روی 
فرش، مقداری ماس��ت روی لکه ریخته، 
با قاشق ماست را جمع کنید. چند مرتبه 
این کار را تکرار کنی��د تا لکه کامال از بین 
برود. برای پاک کردن لکه جوهر خودکار 
یا خودنویس از شیر استفاده کنید. قسمت 
جوهری ش��ده لباس را ح��دود 5 دقیقه 
داخل شیر قرار داده، س��پس آن را با آب 
معمولی بشویید. اثر لکه جوهر کاماًل از بین 
خواهد رفت. برای این کار می توانید از شیر 
ترش شده و یا دوغ نیز استفاده کنید. گاهی 
برای برطرف شدن کامل اثر لکه، باید این 

کار چندین بار تکرار نمایید.

 شستن پرده ها
پرده های نخی را قبل از شس��تن به مدت 
15-10 دقیقه در آب سرد یا ولرم خیس 

کنید تا گرد و غبار جمع ش��ده بر روی آن 
جدا شود. پرده را به آرامی بلند و آب کثیف 
را جدا کنید. سپس پرده را در محلول کف 
و صابون ول��رم و غلیظ بش��ویید، البته با 
مالیمت. سعی کنید که آن را به هیچ وجه 

فشرده نکنید. 
س��ه بار پرده را با آب ولرم آبکشی نمایید. 
اگر برای شست وشو از ماشین لباس شویی 
اس��تفاده می کنید. برای شستشوی اول، 
دستگاه را روی درجه کم مقدماتی تنظیم 
کنید و شستش��وی بعد را در زمان کوتاه 
شس��ت و ش��و قرار دهید. پ��رده را قبل از 
اینکه کاماًل خشک شود، وقتی کمی نمدار 
است، اتو بکشید. اتو را از پشت به موازات 
الیاف طولی آن بکش��ید)اگر پ��رده را اتو 
نمی کش��ید، بهتر است وقتی نم دار است، 
آن را آوی��زان کنید تا چی��ن و چروکش 

باز شود(

 مراق�ب باش�ید! از ای�ن 
گزینه ها استفاده نکنید

1-از صاب��ون ظرف ش��ویی)صابونی ک��ه 
برای شستن ظروف در س��ینک پر از آب 
می اندازند تا ظرف ها خیس خورده و سپس 
آن ها را بشویند( برای تمیز کردن ماشین 

ظرف شویی استفاده نکنید.
برای تمیز کردن ماشین ظرف شویی شما 
نیازمند ماده ای هستید که کمتر کف کند. 
اگ��ر از صابون برای تمیز کردن دس��تگاه 
ماشین ظرف شویی تان استفاده کنید، کف 

آشپزخانه تان پر از کف خواهد شد.
2-اس��تفاده از مواد ش��وینده لباس برای 
تمی��ز کردن فرش ی��ا اثاثیه خان��ه مانند 

مبلمان و ...
محصوالت پاک کنن��ده ای که برای تمیز 
کردن لباس ها ب��ه کار می رون��د، موادی 
دارن��د که کف فراوانی ایج��اد می کند که 
برای فرش و مبلم��ان و اثاثیه دیگر خانه 

شما بسیار مضر خواهد بود.
3- از اسپری های پاک کننده شیشه برای 
تمی��زی لیوان های شیش��ه ای اس��تفاده 

نکنید.
تقریبا تمام اس��پری ها مانند هم هستند؛ 
اگر برای تمیز کردن لیوان های شیشه ای 
از آن ها استفاده کنید، بعد از تمیز کردن 
روی آن ها لکه هایی باقی می ماند و شیشه 

را مات می کند.
4-از پاک کننده استیل برای سطوح نقره 

استفاده نکنید.
مواد پاک کننده ای که برای سطوح استیل  
اس��تفاده می ش��وند، موادی دارند که اگر 
برای تمیز کردن س��طوح نقره اس��تفاده 
ش��ود، به آن ها آسیب می رس��اند و دچار 

خراش های بدشکل می کند.

با فرا رسیدن ایام عید، بیش�تر افراد به فکر خانه تکانی، شست وشو و گردگیری 
خانه و وسایل آن می افتند.

خانه تکانی و نظافت  حتمًا کار سختی نیس�ت، یک موسیقی خوب یا یک برنامه 
رادیویی خوب و مفید می تواند ش�ما را با اشتیاق بیش�تری برای خانه تکانی به 
تحرک وادارد. خانه تکانی یکی از رس�وم بس�یار قدیمی برای عید نوروز است. 
اگرچه آپارتمان های کوچک و بدون پستو و انباری و زیرزمین امروزی تقریبا در 
تمام مدت سال نسبتاً تمیز هستند، اما تمیزترین خانه ها هم مدتی مانده به نوروز، 
برای شگونش هم که شده از باال تا پایین شسته و روفته و برق انداخته می شوند.

یک برنامه ریزی صحیح برای خانه تکانی  اهمیت خاصی دارد، زیرا اضطراب ناشی 
از انبوه کارها باعث فشار عصبی زیادی می شود که شاید بازدارنده بوده و کار را 

همانند غولی عظیم جلوه گر کند. اگر بدانید چ�ه کارهایی باید برای خانه تکانی 
انجام دهید و ترتیب انجام آن ها کدام است، مطمئن باشید نیمی از کارهای خانه 

تکانی را انجام داده اید.
در تنظیم برنامه خانه تکانی توجه داشته باش�ید برای انجام کارهایی که نیاز به 
کمک دیگران دارید، روزه�ای تعطیل را در نظر بگیری�د و کارهایی که دیگران 
باید انجام دهند، به ترتیب اهمیت لیس�ت کرده با نام هر فرد به او بدهید. به این 
ترتیب، مطمئن باشید بدون فشارهای جسمی طی چند روز کارهای خانه تکانی 

تمام می شود.
در این مطلب، نکاتی در مورد خانه تکانی و نظافت بیان شده است که امیدواریم 

مورد استفاده خانم های عزیز قرار گیرد.

بدانیم
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 عسل فراهانی



سه سؤال نشریه لواسان،  پاسخ مردم

شهری سالم، شهروندی نمونه

 فاطمه فکری 
یک ش��هروند نمونه باید ب��ه قوانین پای بند 
باشد، زیرا اخالقیات و مسائل فرهنگی ما در 
آن ها گنجانده شده است. کسی که در رفتار 
و کردارش قواعد و قوانین ش��هری را رعایت 
می کند، هم به خودش احترام می گذارد و هم 
به دیگران. به نظر من شهرداری لواسان سعی 
کرده فضای س��المی را به ویژه از نظر فضای 
سبز ایجاد کند. به عالوه، معتقدم مردم این 
شهر در مقایسه با شهرهای دیگر بیشترشان 
قوانین را رعایت می کنند. کاماًل با برگزاری 
جشن های مختلف موافق هس��تم، ولی در 
تهران خیلی بیش��تر این نوع مراسم برگزار 
می شود. اطالع رس��انی هم بسیارکم است و 
برنامه ریزی درس��تی برای برپایی جشن ها 
نمی کنند. مسئوالن ش��هر بهتر است برای 
برگزاری اعیاد مختلف از خود مردم لواسان 
کمک بگیرند. اگر جش��نواره های زمستانی 

برپا شود، مردم از آن ها استقبال می کنند. 
 فرزانه اخوت

ابتدا باید دانست که هر شهرنشینی شهروند 
محسوب نمی ش��ود و ش��هروند بودن هیچ 
مغایرتی با روستانش��ینی ن��دارد. هر فردی 
با دی��دن آموزش و ش��ناخت حق��وق خود 
و متقاب��اًل وظای��ف اجتماع��ی اش، از یک 
شهرنشین و یا روستانشین به یک شهروند 
بدل می ش��ود. دادن این آموزش ها بر عهده 
مدیران شهری)ش��هرداری( است و طبیعی 
اس��ت که به میزانی که فرد ب��ا حقوق و نیز 
وظایف��ش در اجتماعی ک��ه در آن زندگی 
می کند آشنا باشد، به همان میزان شهروند 
بهتری محسوب می شود. این حقوق و وظایف 
را می توان در منشورهای مصوب در هر کشور 
و اخیراً در منشور حقوق شهروندی مصوب 

دولت در کشور خودمان مطالعه کرد. 
داش��تن تعریفی روشن و ش��فاف از» شهر 
سالم « و آش��نایی با معیارهای جهانی برای 
انتخاب یک شهر به این عنوان بسیار ضروری 
است. بی شک هیچ شهری سالم نخواهد ماند، 
مگر با داشتن شهروندانی آموزش دیده نسبت 
به حقوق و تکالیف اجتماعی و فردی ش��ان. 
ایرانیان که��ن از نادر ملت های��ی بودند که 
همواره در طول سال و ماه به مناسبت های 
گوناگون جش��ن می گرفتند. این جش��ن ها  
نه تنها سبب شادی و س��رور آن ها می شد، 
بلکه زمینه مشارکت آن ها را در فعالیت های 
گروه��ی و جمع��ی فراه��م م��ی آورد. این 
مشارکت سبب تعامل و ضمانت دوستی های 
پایدار و درنهایت موج��ب صلح و آرامش در 
جامعه می ش��د. بنابراین، برگزاری جشن به 
مناسبت های گوناگون بسیار مفید است؛ به 
شرط آنکه مدیران شهری بتوانند انگیزه الزم 
را برای مشارکت ش��هروندان در آن ها ایجاد 
کنند. طبیعی است که هزینه هایی که صرف 
این جشن ها می شود و نیز چگونگی برگزاری 
مراسم می بایست برای شهروندان پذیرفته و 
پسندیده باشد. با آرزوی داشتن شهری سالم 

و شهروندانی سالم و آگاه. 
 موسی کوپال

 ش��هروند نمونه به نظر من شهروندی است 
که مشکالت ش��هر و مسائل شهر را می بیند 
و در حل آن ها مش��ارکت آگاهانه و فعاالنه 
دارد. شهروندی که نسبت به خداوند حسن 
ظن دارد، می تواند در امور اجتماعی منش��أ 
اثرات مثبت باشد. باید در توسعه و گسترش 

فرهنگ صحیح، انتق��اد و نقدپذیری به قدر 
ممکن بکوش��یم؛ چون از این راه می توانیم 
به پویایی و رشد ش��هر کمک کنیم. دغدغه 
یک شهروند نمونه همواره باید این باشد که 
امور ش��هر بر مدار ارزش ها و کرامت انسانی 
بچرخد. در مورد تالش ب��رای ثبت جهانی 
لواسان به عنوان یک شهر سالم، باید بگویم 
اگر شهر را موجودی زنده بدانیم که این گونه 
اس��ت، اهمیت س��المت روان ای��ن موجود 
کمتر از آب و هوای س��الم و کوچه و خیابان  
تمیز نیس��ت. ارتقای فرهنگ شهرنش��ینی 
و عدال��ت و انصافی که در رت��ق و فتق امور 
یک ش��هر بروز می کند، به س��المت روان و 
امنیت خاطر ش��هر کمک می کند. اهمیت 
دادن به محیط زیست کوهستان، توجه ویژه 
به ایجاد و گس��ترش فضای سبز و برگزاری 
جشنواره ها و همایش ها گوناگون در خصوص 
نگاهداشت محیط زیس��ت لواسان می تواند 
گام بلندی برای ایجاد یک شهر سالم باشد. 
برگزاری جش��ن ها اگ��ر کیفی��ت مطلوب  
داشته باش��د، می تواند در غنی سازی اوقات 
فراغت شهروندان مؤثر باشد. بر این باورم که 
عمیقاً می شود شهرداری را از یک نهاد صرف 
خدماتی، ب��ه نهادی فرهنگ��ی - اجتماعی 
تبدیل کرد.  البته این کار س��ختیهای خود 
را دارد و تنها با مش��ارکت آحاد شهروندان 

امکان پذیر است.
 منصوره سادات ایگه ای

یک ش��هروند نمونه باید قوانی��ن و مقررات 
شهری را اجرا و رعایت کند تا شهری نمونه 
داشته باش��یم. برای مثال، نباید در کوچه و 
خیابان آشغال بریزد تا شهری پاکیزه داشته 
باش��یم. یا اینکه قوانی��ن رانندگی را رعایت 
کند، نه اینکه فق��ط بخواهد دیگران آن ها را 
رعایت کنند. فرهنگ سازی برای هر چیزی 
باید از تک  تک ش��هروندان شروع شود. تنها 
افکار مدرن کافی نیست، بلکه باید شخصیت 
و عملکرد مدرن نیز داش��ته باشیم؛ چرا که 
افکار معموال قابل تغییر است، اما شخصیت 
زمانی که شکل گرفت، به سختی قابل تغییر 
می باشد. افکار را کسی نمی بیند ولی عمل را 

همه می بینند. 
به نظر من، شهر سالم شهری است که از همه 
لحاظ، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... سالم 
باشد. شهر لواسان شاید از لحاظ آب و هوا چند 
س��ال پیش س��الم بود، ولی امروز با ساخت و 
س��ازهایی که انجام می ش��ود، نمی توان آن را 
شهری سالم دانست. از لحاظ امنیت نیز لواسان 
ش��هری نیس��ت که دارای امنیت کامل باشد. 
باالخره یک بار برای همیشه باید مسئوالن از 
ساخت و سازهای بی ر  ویه که باعث از بین رفتن 
حیات طبیعی شهر می شود جلوگیری کنند و 
بدون مجامله با ویران کنندگان س��وداگر شهر 

ما مقابله کنند.
برگزاری جشن ها خیلی هم خوب و مناسب 
است، به شرطی که دارای نظم باشد و مردم 
به ش��کل خوبی از آن ها استفاده کنند. مثال 
باید در یک سالن مناسب یا فضای گسترده 
و خوبی برگزار شوند و برنامه هایشان حداقل 
مطابق سلیقه اکثریت مردم باشد. به نظر من، 
باید جشن ها مجانی، ولی مردم با بلیطی که 
ش��ماره صندلی روی آن نوشته شده باشد، 
وارد شوند و هر کس سر جای خود بنشیند.   

 علیرضا حصاری
یک ش��هروند نمونه، ش��هروندی با اخالق 

نیکو و شخصیت پسندیده است. او از لحاظ 
رانندگ��ی و رفت��اری که با مردم در س��طح 
شهر دارد، نزاکت را رعایت می کند و نسبت 
به نظافت شهرش حس��اس است. شهروند 
نمونه به دیگران احت��رام می گذارد و دلش 
به حال شهرش می س��وزد. همچنین اگر از 
فردی خطایی سر بزند، به او توضیح می دهد 
و راهنمای��ی اش می کند. به نظ��رم، یکی از 
ویژگی ه��ای مهم یک ش��هر س��الم امنیت 
آن است. امنیت کلی لواس��ان خوب است، 
ولی امنیت جزئی آن ب��ه هیچ وجه تعریفی 
ندارد. دزدی های��ی که در مورد اتومبیل ها و 
خانه ها صورت می گیرد، به این ش��هر ضربه 
زده است. شاید لواس��ان زمانی از نظر آب و 
هوا و طبیع��ت زبانزد بود، ام��ا االن با از بین 
رفتن محیط زیس��تمان که متأسفانه روز به 
روز بیشتر می شود، دستخوش خراب شدن 
می باشد. چرا مسئوالن نمی توانند از ساخت 
و سازهای غیر مجاز جلوگیری کنند. در این 
صورت، هیچ گاه شهر سالمی نخواهیم داشت. 
برگزاری جشن ها خوب است، به شرطی که 
مورد رضایت مردم قرار گیرد و در آن ها زیاد 
اسراف و افراط و تفریط نشود. باید کمی در 

مورد هزینه ها دقت کنند.        
 یک خانم کارمند

امام علی )ع( می فرمایند هر چه برای خودت 
می پس��ندی، برای دیگران هم بپس��ند. هر 
کدام از ما باید حقوق دیگری را رعایت کند، 
به ویژه در امور شهر و ش��هروندی. از سوی 
دیگر باید به محیط ش��هری م��ان  اهمیت 
بدهیم و نس��بت به مس��ائل و مشکالت آن 
حساس باشیم و در حلشان مشارکت نماییم. 
به نظرم، برای اینکه ش��هر لواسان یک شهر 
س��الم ش��ود، اول باید در آن فرهنگ سازی 
شود. ما در شهرمان مراکز و امکانات علمی، 
فرهنگی و تفریح��ی نداریم یا خیلی بندرت 
چنین جاهایی یافت می ش��ود. بنابراین، با 
شهر سالم خیلی فاصله داریم. برگزاری جشن 
به نظرم کار بس��یار خوبی اس��ت، ولی باید 
همراه با یک مدیریت قوی باشد. جشن های 
برگزارشده مش��کالتی داش��ته اند از جمله 
اینکه معموال در محیط های بسته و کوچکی 
که امکانات کمی دارند، بر پا ش��ده است. یا 
اینکه در فضای باز مجموعه ورزش��ی شهدا 
عدم کنترل امنیتی وجود داشت. همچنین 
به نظر من در آنها ی��ک کمی فرهنگ غربی 
ترویج می شود و کمی هم بی بند و باری در 

این جشن ها به چشم می خورد. ما نمی توانیم 
لواسان را به یک شهر سالم تبدیل کنیم مگر 
آنکه حرمت هایی که باید در خانواده و جامعه 

رعایت شود، محترم شماریم.           
 سید عبدالرحیم اصلح نژاد

یک شهروند نمونه بایستی معتقد و متعهد 
به اخالق اس��المی و در بین م��ردم، دارای 
محبوبیت دینی و اجتماعی باش��د. در این 
صورت می توان��د در بین اقش��ار جامعه، از 
همه نظر )رفتاری و عملی( الگو قرار گیرد. او 
باید مشکالت شهر را بشناسد و در رفع آنها 
بکوشد و راهکارهای مناس��ب به مسئوالن 
ارائه دهد. لواس��ان به دلیل موقعیت خاص 
جغرافیایی اش، قرار گرفت��ن آن در منطقه 
کوهس��تانی و ییالق��ی، نزدیکی ب��ه تهران 
و وج��ود س��د لتیان ک��ه یکی از س��دهای 
تأمین کننده آب ش��رب مردم تهران است، 
می بایستی به س��مت یک شهر سالم شدن 
گام ب��ردارد. از این رو، در نظر گرفتن عوامل 
زیس��ت محیطی و جلوگیری از س��اخت و 
س��ازهای غیر مجاز، به خصوص در بس��تر 
رودخانه بس��یار اهمیت دارد. ام��ا در مورد 
برگزاری جش��ن ها باید بگوی��م به نظرم هر 
فردی ش��ادی کردن و خوشحالی را دوست 
دارد، اما ش��ادی کردن بای��د در چهارچوب 
الگوهای تعریف ش��ده در جامعه اس��المی 
باشد تا برخی به بهانه  جشن و سرور از حد و 
حریم قانونی و شرعی خارج نشوند و موجب 

ساختارشکنی در جامعه نگردند.
 مهری منشوری

یک ش��هروند نمونه باید نظاف��ت بیرون از 
خانه را ه��م رعایت کند، چون آن هم جزئی 
از زندگی هر فردی اس��ت. درست رانندگی 
کند و در صف میوه و تره بار به دیگران احترام 
بگذارد. در این ص��ورت، انگار که به خودش 
احترام گذاشته اس��ت. کار شهرداری از نظر 
گس��ترش پارک ها بس��یار خوب است، ولی 
باید رسیدگی بیشتری باشد و ساخت و ساز 
بیشتر از این ها گس��ترش پیدا نکند تا شهر 
شلوغ شود. برای گارگران فصلی که به لواسان 
می آین��د و در همه جای آن هس��تند، لطفاً 
مکانی درست کنند تا ش��هری سالم داشته 
باشیم. موافق با برگزاری جشن ها هستم. در 
لواسان متأسفانه برای بچه ها تفریحی به آن 
صورت نیست، بنابراین، اگر در مناسبت های 
سال جشن هایی برپا شود، بسیار برای روحیه 
ک��ودکان و حت��ی خانواده ها خ��وب و مؤثر 

خواهد بود. در جش��ن اخیر، فضای س��الن 
برای ای��ن همه مهمان بس��یار کوچک بود. 
اگر جایگاه آقایان و خانم ها مش��خص شود، 
خیلی بهتر اس��ت. در این جشن ها، کنترل 
سالن بسیار ضعیف اس��ت و همهمه زیادی 

وجود دارد.      
 نیر اعظم احمدپور

 هر انس��انی در جامعه نقش هایی دارد، چه 
در بعد ف��ردی و چه در بع��د اجتماعی. اگر 
فردی نقش خود را درست ایفا کند، می تواند 
شهروند نمونه باشد؛ مثال وقتی ارتباط ما با 
دیگران محترمانه است و قوانین و مقررات را 
رعایت کنیم، اعم از قوانین شهری، راهنمایی 
و رانندگی و ... این امر می تواند منجر به ایجاد 
شهر سالم ش��ود. نباید اجازه داد هر فردی 
در خیابان آش��غال بریزد. ه��ر چیزی جایی 
دارد. باید آشغال ها درون سطل زباله ریخته 
ش��ود. همه باید یاد بگیریم که نظافت شهر 
رعایت ش��ود. همچنین باید فکری به حال 
افراد فقیر بی پناه کرد. معضل بیکاری نیز بر 
روی وضعیت شهر تأثیر می گذارد. به نظرم 
لواس��ان ظرفیت تبدیل ش��دن به یک شهر 
س��الم را دارد. به ویژه باید روی این مس��ئله 
در مدارس کار کرد و آموزش های الزم را به 
نسل جدید داد تا آنها هم در ساختن جامعه 
شان نقشی مؤثر داشته باشند. دانش آموزان 
ظرفیت الزم را ب��رای تعلیم و تربیت دارند و 
این مهمترین مسئله در ایجاد یک شهر سالم 
است. همچنین هر کسی در هر ارگان، نهاد، 
اداره و.... باید وظایف خود را بداند و قوانین را 
رعایت کند. چهره شهر باید بیانگر آن باشد 
که همه چیز س��ر جای خودش ق��رار دارد. 
برگزاری جشن های همگانی می تواند بر روح  
و روان مردم تأثیر بگذارد و انرژی و ش��ادی 
به آنها بده��د. بنابراین ض��روری و الزم اندو 
می تواند در به وجود آوردن شهری سالم هم 
نقش داشته باشد اما باید کمی نظم و نظارت 

هم داشته باشد.       
 یاسمن شکری 

همه ما می توانیم شهروند خوب و نمونه باشیم، 
احترام گذاش��تن به قوانین دینی و اجتماعی 
که یکی از اصلی تری��ن مؤلفه های زندگی یک 
انسان در جامعه است، باید از سوی همه جدی 
تلقی ش��ود. به ط��ور مثال، اگر ی��ک معلم در 
جایگاه فرهنگی خود به وظیفه اش خوب عمل 
نماید،  این امر باعث رشد و پیشرفت جامعه در 
امور فرهنگی می ش��ود و خروجی آن می تواند 
ثم��رات خوبی برای دیگران داش��ته باش��د و 
رضایت خداون��د را موجب گ��ردد. همچنین 
عدالت گرایی، داش��تن امنیت ب��اال، پاکیزگی 
)اجتماعی و اقتصادی(، بهداش��ت و س��المت 
فردی و اجتماعی و رف��اه اقتصادی به نظر من 
می تواند به عنوان مؤلفه ه��ای مورد نیاز  برای 
داشتن یک شهر س��الم در نظر گرفته شود. اما 
درباره برگزاری جش��ن ها باید بگویم اگر شما 
از هر انس��انی در رابطه با ش��ادی سؤال کنید، 
هیچ کس جواب منفی نمی دهد، ولی اگر این 
شادی ها بخواهد به صورت برگزاری جشن هایی 
در یک جای مشخص و برای عده ای اندک و با 
هزینه گزاف برگزار گ��ردد، قطعاً راضی کننده 
نیست. بایس��تی به جمع فکر کرد و نیاز تمام 

مردم شهر را مدنظر قرار داد.
 معصومه رضوانی فر

کلمه شهروند خود نشان می دهد که شخص 
باید ش��رایط زندگی در یک ش��هر را داشته 

باشد و به قوانین ش��هر احترام بگذارد و آنها 
رعایت کند. هر شهری قواعد و قوانین خاص 
خودش را دارد. شهر لواسان واقعاً یک شهر 
نمونه اس��ت، ولی شاید کاس��تی هایی هم 
داش��ته باش��د. هنوز در بعضی از قسمت ها 
کمبودهایی را می بینیم. سیس��تم فاضالب 
معضلی شده ولی کارهایی در حال اجرا است 
که باید سریع تر بسامان شود. در نگهداری از 
فضای سبز ش��هر کوتاهی دیده می شود. در 
مسیر تهران به لواسان و قبل از ورود به شهر، 
به ایجاد فضای سبز برای اطراف بهایی داده 
نش��ده و وقتی از تهران به لواس��ان می آییم 
نشانه ای وجود ندارد که داریم به یک منطقه 
ییالق��ی می آیی��م. برگزاری جش��ن ها اگر 
برنامه ریزی و به ش��هروندان بها داده  شود، 
بسیار خوب است.  جش��ن های قبلی خوب 
کنترل نشد و به نظرم برپایی آنها  در محیط 

سربسته بهتر است. 
 منیر گل

 انسان بافرهنگ شهر را هم مثل خانه خودش 
می داند. در این صورت، نه تنها خودش همه 
چیز را رعایت می کند، بلکه از بی مالحضگی 
دیگران هم ناراحت می شود. شهروند نمونه 
خ��ود را متعلق به ش��هرش می داند و بومی 
بودن و قومی بودن برایش بی معناست. طرز 
رانندگی و اخالق فردی در هنگام برخورد با 
دیگران بدون در نظر گرفتن قومیت، اهلیت 
یک نفر را مش��خص می کند. بعضی از آداب 
ش��هروندی مربوط به رفتارهای ما در قبال 
همشهری هایمان و برخی مربوط به نگهداری 
از شهرمان است. برخورد ما با یک عابر غریبه 
در خیابان، نوع اس��تفاده از وسایل عمومی، 
پوشش و رفتارمان در سفرهای درون شهری، 
چگونگی برخورد ما در معام��الت و ... همه 
مثل تابلویی است که ش��هر و شهروندی ما 
را به دیگران معرفی می کن��د. برای جهانی 
شده یک سری اس��تانداردهای بین المللی 
الزم اس��ت که با اهمیت ترین آن ها امنیت 
اجتماعی اس��ت که متأسفانه بسیار ضعیف 
شده. وفور قهوه خانه ها در سطح شهر، درگیر 
ش��دن جوانان و حتی میانس��االن به اعتیاد 
مواد مخدر و تردد وس��ایل توسط رانندگان 
بدون گواهینامه و ... هم از نکات مهمی است 
که باید مورد توجه مردم و مس��ئوالن شهر 
قرار گیرد. عامل بعدی برای داشتن یک شهر 
س��الم حفظ طبیعت بکر لواسان است که با 
ساختمان سازی رو به نابودی است. همچنین 
توجه به محیط زیست س��الم که شامل آب 
س��الم، عدم ترافیک، افزایش وسایل نقلیه 
شهری و برون ش��هری، رسیدگی و توجه به 
نظافت شهری، تقویت کتابخانه های شهر و 
... از دیگر مسائل قابل توجه می باشد. برپایی 
جش��ن ها و اعیاد مذهبی و ملی از اقدامات 
بسیار ارزشمند اس��ت، به خصوص که لواسان 
فاقد فرهنگسرا و سینما اس��ت، ولی شایسته 
است برای بعضی از مس��ائل جدیت و اهمیت 
بیش��تری قائل ش��د؛ از جمله رعایت شئونات 
اخالقی و اسالمی در بین شرکت کنندگان که 
قابل اجرا است. همچنین باید برای جلوگیری 
از ورود افراد بیگانه خارج از شهر که برای ایجاد 
ناهنجاری در مراس��م حضور پی��دا می کنند، 
فکری کرد. پایین آوردن سطح هزینه برگزاری 
جشن ها به منظور اس��تفاده از بودجه در رفع 

مشکالت شهری نیز ضروری است.   
...ادامه دارد

 چطور باید سر صحبت را باز کرد؟ چه اتفاقی افتاده است که مردم خیلی سخت 
اعتماد می کنند و بس�یار با احتیاط حرف می زنند؟ تازه بعد هم نمی دانی آنچه 
می گویند حرف دلشان است یا نه؟! برای تهیه این گزارش به سراغ بیش از 50 
نفر  رفتیم  و چند سؤال ساده درباره مسائل ش�هر و شهروندی پرسیدیم، اما 
متأسفانه تعداد کمی حاضر ش�دند به سؤاالت ما پاسخ بدهند، آن هم به شرط 

نگرفتن عکسشان! 

به هرحال، تقویت و توسعه فرهنگ شهروندی و داش�تن یک شهر سالم لوازمی دارد 
که از همه مهم تر، انتخاب ش�هروندان نمون�ه و تقدیر از آنان به عن�وان الگویی برای 
شهروندان دیگر است. ازاین رو، برای شنیدن نظرات مردم و شناخت افکار عمومی که 
طبیعتاً مهم ترین عامل برای برنامه ریزی بهتر و هدفمندتر جهت مسئوالن شهر است، 
به سراغ همشهریانمان رفتیم. آنچه در ادامه می خوانید پاسخ های تعدادی از آن ها  به 

سه سؤال روبه رو  است:

1( شهروند نمونه باید دارای چه ویژگی های و مشخصاتی باشد؟
2( با توجه به اینکه اعالم و ثبت جهانی لواسان به عنوان »شهر سالم« از جمله برنامه های 
پیش روی مسئوالن شهری لواسان است، به نظر شما، چه عواملی در انتخاب یک شهر 

به عنوان شهر سالم دخیل است؟
3( با برگزاری جشن های عمومی موافق اید یا مخالف؟ 
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برگـزاری همایـش پیـاده روی 
خانوادگی

 به مناس��بت بزرگداشت ایام دهه فجر، س��اعات آغازین آدینه 
17 بهمن م��اه همایش پیاده روی خانوادگی ب��ا حضور مردم و 

مسئوالن شهری در لواسان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار نشریه لواسان، با تالش اداره ورزش و جوانان 
تربیت بدنی و با مشارکت ش��هرداری، شورای شهر، بخشداری 
و سپاه ناحیه الغدیر لواس��ان همایش پیاده روی خانوادگی در 
مس��یر تربیت بدنی به میدان امام خمینی )ره( »گلندوئک« و 
بالعکس انجام گرفت. در پایان این مراسم، جوایزی شامل 2 عدد 
دوچرخه، 20 دس��ت گرمکن و 10 کارت هدیه به قید قرعه به 

شرکت کنندگان اهدا شد.   

مسابقه طناب کشی بانوان 
برگزار شد

به مناسبت بزرگداشت دهه فجر، یک دوره مسابقه طناب کشی 
میان بانوان در رده س��نی بزرگساالن در س��الن اداره ورزش و 

جوانان تربیت بدنی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار نش��ریه لواس��ان به نقل از مری��م جهان آرا 
مس��ئول برگزاری این دوره از مس��ابقات، 6 تی��م از خواهران 
بسیجی شامل دو تیم از لواسان و 4 تیم از رودبارقصران در رشته 
طناب کشی به رقابت پرداختند. در پایان این مسابقات که در رده 
سنی بزرگساالن و در وزن های استاندارد 500 تا 560 کیلوگرم 
برگزار شد، تیم های پایگاه حضرت زینب کبری )س( و شهدای 

شمشک به ترتیب به مقام های اول و دوم دست یافتند.   

میدان جنگ است یا عروسی!

برخی تازگی ها اعتماد به نفس کاذبی پیدا کرده اند، به گونه ای که 
از هر کاری که انجام می دهند، دف��اع می کنند؛ حتی اگر کارهای 
خطرناک یا تجاوز به حقوق اجتماعی دیگران باشد! های و هوی و 
جیغ زدن یک باره که توسط همراهان ماشین عروس، صدایی شبیه 
ش��یون مرگ ناگهانی را به ذهن می آورد، چه نفعی برای عروس و 
داماد دارد جز، نفرین و آرزوی بد؟! آن ها این کارها را می کنند تا به 

قول امروزی ها به دوستانشان فاز بدهند.
متأسفانه، این مسائل در جریان رس��م نادرست عروس گردانی در 
کوی و برزن کم کم دارد به ش��کل یک فرهنگ غلط اجتماعی باب 
می شود و به هر کس هم که اعتراض کنید، می گویند یک شب که 
هزار شب نمیش��ه! اما یک ش��ب فقط از نظر یک خانواده عروس و 
داماد، یک شب اس��ت؛ چون در هر هفته و ماه تعداد زیادی ازدواج 
انجام می ش��ود که برخی از آن ها چنین مزاحمت هایی برای مردم 
دارد. حاال آیا درس��ت اس��ت که با این بهانه برای ایجاد مزاحمت، 

فرهنگ سازی کرد؟
دیگر اتفاق های ناپس��ندی که در برخی عروس��ی ها متداول شده، 
بستن خیابان توسط همراهان عروس و داماد، جیغ و داد زدن های 
مداوم، بوق زدن های ممتد بی خودی و مارپیچ رفتن های خطرناک 
است. به آن ها اضافه کنید اینکه عده ای از شیشه های ماشین آویزان 
می شوند و حرکاتی می کنند که مو به تن آدم سیخ می شود. با آنکه 
بارها بر اثر این گونه اقدامات خطرناک، ماشین هایی با هم تصادف 
کرده و دلخوری هایی بین میهمانان هم پیش آمده است، باز برخی 
بر انج��ام آن ها اصرار دارن��د. این  اعمال عالوه بر تج��اوز به حقوق 

دیگران، ضریب امنیت عمومی را بسیار پایین می آورد. 
به نظر می رس��د هدف از کارناوال عروس��ی انتقال شادی عروس و 
داماد و همراهان آن ها به س��ایر مردم و تقاض��ای دعای خیر برای 
زندگی آن هاست، اما همان گونه که گفته شد، هم اکنون این مراسم 
به جوالنگاهی برای ایجاد آلودگی صوتی، ترافیک و اتالف وقت مردم 
تبدیل شده است. بیایید برای حفظ خود و دیگران این فرهنگ غلط 

و گاه مصیب بار را تغییر دهیم. 

خبر کوتاه

جمع�ه ده�م بهمن م�اه، مرک�ز پیام 
آتش نشانی لواسان پیامی را دریافت 
کرد مبنی بر س�قوط بهم�ن و گرفتار 
ش�دن عده ای کوه ن�ورد در کوه های 

افجه.
به گزارش خبرنگار نشریه لواسان، جمعه 
10 بهمن، گروه های کوه نوردی مختلفی 
در ارتفاعات افجه مش��غول کوه نوردی 
بودند که یک گ��روه 12 نفره در منطقه 
سواس��تون دش��ت گرچال و در مس��یر 

صعود به قله ساکا گرفتار بهمن شد. 
با اطالع رس��انی واقعه توس��ط محسن 
ش��یبانی، مس��ئول پایگاه اطالع رسانی 
دش��ت هویج گروه کوه نوردی لواسان، 
گ��روه جس��تجو و نج��ات فدراس��یون 
کوه ن��وردی ب��ه هم��راه ه��الل احمر و 
آتش نشانی شهرداری لواسان به کمک 
حادثه دیدگان شتافتند و جسد کوه نورد 
متوفی حمزه پوردال را به پایین منتقل 
کردند. این عملیات امداد و نجات حدود 

10 ساعت به طول انجامید.
به گ��زارش برخی س��ایت ها، فریادهای 
کمک خواهی این تیم 12 نفره باعث شد 
تا اعضای گروه کوه نوردی همت شمیران 
که در نزدیکی آن ها بودند، به کمکشان 
بشتابند و افراد را از زیر بهمن خارج کنند. 
آن ها در همان لحظات اولیه متوجه مرگ 
یکی از اعض��ای گرفتارش��ده در بهمن 
ش��دند. تعدادی نیز دچار شکس��تگی و 
سرمازدگی ش��ده بودند. این را به عنوان 

روایت اول از این ماجرا تلقی کنید. 
اما روایت های دیگری نیز از نحوه انجام 
عملیات نجات به دستمان رسیده است 
که آن ها را برای آگاهی خوانندگان عزیز 
و رفع ابهام از اتفاق��ات رخ داده، در اینجا 
ذکر می کنی��م. طبیعی اس��ت این حق 
برای کسان دیگری که درگیر این حادثه 
بودند و روایت های مستند دیگری دارند، 
محفوظ است تا مطالب خود را در نشریه 

ارائه دهند.  

 روایت دوم از دبیر گروه کوه نوردی 
لواسان

نادر ضرابی��ان، دبیر گ��روه کوه نوردی 
لواس��ان، در پاس��خ به اظه��ارات گروه 
کوه نوردی همت شمیرانات و وبالگ های 
مربوطه پیرامون حادثه یادشده، نامه ای 
را برای مهندس رمضانی، رئیس هیئت 
کوه نوردی اس��تان تهران، فرستاده که 
رونوشت آن نیز برای ما ارسال شده است. 

متن این نامه عیناً به شرح زیر است:
»قله ساکا به ارتفاع 3320 متر یکی از 
قله های معروف استان تهران در شمال 
شرقی شهر لواس��ان و شمال روستای 
افجه قرار دارد. چند مسیر برای صعود 
به ای��ن قل��ه وج��ود دارد. کوه نوردان 
به طور معمول از دو مس��یر روس��تای 
افجه اس��تفاده می کنند. از مسیر یال 
سنگی که از دش��ت هویج شروع و به 
گوسفند س��رای هداوند می رس��د به 
عنوان مسیر زمستانه و از مسیر دشت 
سواس��تون که به موازات یال س��نگی 
قرار دارد و به گوسفند سرا می رسد، به 
عنوان مسیر تابستانه استفاده می شود. 
این دو مسیر در باالی گوسفند سرا به 
هم می رسند. مس��یر تابستانه دشت 
سواس��تون بعد از کلبه سنگی با شیب 
تندی به گوسفندس��را می رسد که در 
زمس��تان با خطر ریزش بهمن مواجه 

است.
روز جمع��ه 93/11/10، تی��م 21 نفره 
گروه همت شمیران حدود 6 صبح برای 
صعود به قله س��اکا مس��یر خطرناک و 
بهمنی دش��ت سواس��تون را انتخاب و 
با برف کوبی نس��بتا س��نگین حدود 11 
صبح به گوسفند سرا می رسند. همزمان 
تیم 12 نفره دیگری از همان مس��یر که 
توسط همت باز شده بود، به آنان ملحق 

می شوند.
ای��ن دو گروه ب��ه دلی��ل مه ش��دید و 
هوای برف��ی نمی توانند مس��یر صحیح 
را تش��خیص دهند. بنابرای��ن، تصمیم 
می گیرند ب��ا کمک جی پ��ی اس ادامه 
مسیر دهند. در ادامه راه، برای لحظاتی 

هوا باز می ش��ود و متوجه می ش��وند که 
درست در وسط مسیر بهمنی قرار دارند. 
تیم همت تصمیم به اصالح مسیر گرفته و 
برمی گردد تا بر روی یال اصلی قرارگیرد. 
بع��د از چند دقیق��ه، حادث��ه بهمن رخ 
داده و گروه 12 نف��ره را گرفتار می کند 
و متأسفانه یک نفر جان خود را از دست 
می دهد. نفرات گرفتارشده با کمک تیم 
همت خود را جمع و ج��ور میکنند و به 
پایین برگشته، حادثه را اطالع می دهند 

و به تهران برمی گردند.
س��تاد اطالع رس��انی گ��روه کوه نوردی 
لواسان مستقر در دش��ت هویج ، هالل 
احمر و آتش نش��انی لواس��ان و جناب 
مس��اعدیان را در جری��ان حادث��ه قرار 
می دهد و با هماهنگی قانونی، جس��د را 
از محل خارج و به پایین منتقل می کند. 
جسد آن مرحوم ساعت 11 شب تحویل 

خانواده می شود. 
متأس��فانه، هنوز چند س��اعتی از پایان 
ماجرا نگذش��ته ب��ود ک��ه وبالگ ها پر 
می ش��ود از قهرمانی و از جان گذشتگی 
همت ش��میران ! و ت��الش وصف ناپذیر 
هالل احمر در عملیات امدادی! که اولی 
به باور ما با نا آگاهی و اشتباه، در به وجود 
آمدن این حادثه نقش داشتند و دومی به 
شهادت افراد حاضر در محل فقط نقش 
سیاهی لش��کر را داش��تند. یکی دو روز 
بعد هم توس��ط گروه کوه نوردی همت 
شمیران جشن قهرمانی و تقدیر و تشکر 
از خود، برگزار شده و همه چیز به خوبی 

و خوشی تمام می شود!
در این ماجرا چند نکته مهم وجود دارد 
که توجه و پرداختن به آن شاید از حوادث 
مشابه جلوگیری کند: آیا می شود تصور 
کرد که این تی��م وضعی��ت آب وهوا را 
کنترل نکرده باش��د؟ چ��را برنامه را لغو 
یا محدود نکرده بودن��د؟ چرا تیم همت 
ش��میران که از گروه های قدیمی و فنی 
تهران است، مس��یر خطرناک و بهمنی 
را ب��رای صعود انتخاب کرده اس��ت؛ در 
صورتی که با انتخاب مس��یر زمس��تانه 
می توانس��تند ب��ا امنیت کام��ل و زمان 
کمتری خود را به گوسفندسرا برسانند؟ 

چرا این تیم با وجود هوای خراب، برفی، 
مه آلود و س��ردر گمی در انتخاب مسیر، 
اصرار به صعود داش��ته اس��ت؟ چرا این 
تیم باتجربه فکر نکرده بود که اطالعات 
جی پی اس ممکن اس��ت غلط باشد؟آیا 
داشتن جی پی اس یعنی صعود ایمن و 
بی خطر در یک ه��وای برفی و مه آلود با 

33 نفر؟
مگر نه اینکه اگر فقط چند دقیقه دیرتر 
هوا باز ش��ده بود، 33 نف��ر در زیر بهمن 
گرفتار شده بودند و فریادرسی هم نبود؟ 
چرا ای��ن تیم با وجود جان س��الم بردن 
از یک حادثه حتمی، بازهم در ش��رایط 
هوای خراب اصرار به صعود داشته است؟ 
تیمی ک��ه از افجه تا گوسفندس��را را 5 
س��اعته پیموده، چگونه می خواسته در 
دو سه ساعت باقیمانده با 21 نفر به قله 

برسد؟
به باور ما تیم کم تجربه 12 نفره با توجه 
به ن��ام بزرگ همت و باز ش��دن مس��یر 
توسط این تیم 21 نفره، دلگرم شده و تا 
گوسفندسرا باال آمده و در ادامه همراهی، 
تیم هم��ت آنان را ترغیب ب��ه صعود در 
آن ش��رایط وخیم کرده است. بنابراین، 
معتقدیم رفتار خام و ناشیانه تیم همت 
ش��میران نقش پررنگ��ی در این حادثه 

داشته است.
بعد از ای��ن حادثه تمام نف��رات دو تیم 
بالفاصله به تهران بازمی گردند و کس��ی 
دیگ��ر پیگیر ماجرا نمی ش��ود و بعد هم 
جش��ن قهرمانی را برگ��زار می کنند که 
به نظر ما این رفتار به دور از انس��انیت و 

اخالق بوده است.
به هر ح��ال، بهمن س��اکا حادثه تلخی 
بود که جامعه کوه ن��وردی را متأثر کرد. 
متأسفانه، تلخ تر از این حادثه رفتار غیر 
اخالقی گروه قدیمی و بزرگ کوه نوردی 
کشور همت ش��میران  بود. این گروه با 
چند بار تغییر گزارش های حادثه، تالش 
کرد که خود را قهرمان این ماجرا معرفی 
کند. تأس��ف آور اینکه در سایت پزشکی 
کوهس��تان متعلق به مدیر این گروه که 
مرجع معتبری در جامعه کوه نوردی به 
ش��مار می آید، آمده اس��ت که اگر گروه 

همت در آن حوال��ی نبودند، چه فاجعه 
بزرگی رخ می داد! زیر پا گذاشتن اخالق 
چندان دل پذیر نیس��ت. اقرار به اشتباه 
کمتری��ن کاری ب��ود که بای��د صورت 

می گرفت.
نوش��تن ای��ن یادداش��ت ن��ه از ب��اب 
محکومیت، بلکه از جه��ت جلب توجه 
فدراس��یون و هیئت کوه نوردی استان 
تهران بوده اس��ت که نبای��د از کنار این 

اشتباهات به سادگی عبور کنند.«
                                                                                        93/11/21 

 روایت سوم
 از امدادگران محلی                                                                                    

پس از اتفاق یادشده، تعدادی از اهالی 
افجه ب��ا مراجع��ه حضوری ب��ه دفتر 
نشریه لواس��ان، اطالعاتی را در مورد 
آن حادثه و اتفاقات مشابه رخ داده در 
این منطق��ه در اختیار ما ق��رار دادند. 
این امر ما را بر آن داش��ت تا با حضور 
در مح��ل، گپی کوت��اه با تع��دادی از 
کس��انی که  به واسطه ش��غل و حرفه 
دامداری شان در نزدیکی دشت هویج 
افجه زندگی و ام��رار معاش می کنند، 
داش��ته باش��یم و از نزدیک در جریان 
روایت ش��اهدان واقعه قرار گیریم. در 
این بازدید که با بارش برف نیز همراه 
بود، به محل استقرار زندگی این افراد 
و دام هایش��ان رفتی��م و گفت وگوی 
کوتاهی ب��ا عباس، حج��ت اهلل، علی، 
حس��ین، فرش��اد و رمضان)ابراهیم( 
الری، اسماعیل آبکی، علی، ابوالفضل 
و جعفر علینقیان داش��تیم که حاصل 

آن تقدیم خوانندگان می شود.
آن ها گفتند که به و اسطه نزدیکی شان به 
قله ها، معموال اول از همه، از رویدادهای 
ناگوار این منطقه مطلع می شوند و سعی 
می کنن��د در کمترین زمان خ��ود را به 

محل حادثه برسانند. 
در مورد اخیر که سقوط بهمن منجر به 
فوت یک نفر در قله های س��اکا شد، این 
افراد خیلی زود به محل حادثه رسیدند و 
سعی کردند با تمهیداتی از جمله پاکوب 

کردن برف های اطراف، از دفن جسد در 
هنگام بارندگی و گم شدن آن جلوگیری 
کنند. آن ها همچنین تالش کردند جسد 
را از حمل��ه احتمالی حیوانات وحش��ی 

مصون بدارند.
رمضان الری گفت: آن روز مه غلیظی در 
منطقه بود و فقط من و ابوالفضل در کنار 
جسد ماندیم و تا جایی که ممکن بود به 
هم نزدیک شدیم تا مبادا مه غلیظ باعث 
دور و جداش��دن ما از هم ش��ود. ضمن 
اینکه بیم این نیز بود که با حمله گرگ ها 

هم طرف شویم، 
ابوالفضل علینقیان نیز اظهار داشت: ما 
برای دس��ت زدن یا جابجایی جسد منع 
قانونی داش��تیم. اگر این مس��ئله وجود 
نداشت، خیلی زود می توانستیم جنازه را 
به پایین منتقل کنیم. همچنان که طی 
چند سال گذش��ته هم بارها مجروحان 
حوادث س��قوط از ک��وه را در فصل های 
مختلف سال امدادرسانی کرده ایم و آن ها 
را به پایین یا محل های امن رسانده ایم. 

او  اف��زود: این گ��روه کوهنوردی 
از محل صعود تابس��تانه به سمت 
قله می رفتند که کار بس��یار غلطی 
هم بوده اس��ت. ما که اینجا بزرگ 
ش��ده ایم حتی در تابس��تان ها هم 
س��عی می کنیم از این محل عبور 
نکنیم. پس برایم��ان جای تعجب 
بود که چطور این گروه از آن مسیر 

برای صعود استفاده کرده اند.
 یکی دیگر از حاضران گفت: سال گذشته 
نیز گروه کوه نوردی ش��رکت نفت دچار 
حادثه شد که باز خود ما با قاطر مجروح 
را به پایین منتقل کردیم. چند سال پیش 
دو نفر در باالی دشت هویج دچار حادثه 
ش��دند و در برف و بوران  گیر افتادند. ما 
چند نفری به آنجا رفتیم و این دو نفر را بر 
روی نردبام گذاشتیم و با سختی به پایین 
منتقل کردیم. متأسفانه، یکی از آن ها از 
شدت برودت هوا فوت کرد. نفر دیگر را 
در حمام عمومی افجه گذاشتیم تا کم کم  

جان گرفت. 
آنچه ما از این تعداد جوان حاضر در آنجا 
دیدیم این بود که برخالف وضعیت این 
منطقه، از ابتدایی ترین وسایل و پوشاک 
برخوردار بودن��د. اما به واس��طه بزرگ 
شدن در آنجا و آشنایی شان با محل های 
مختلف کوه های این منطقه به راحتی و 
با سرعت عجیبی به محل وقوع حوادث 
می رسند و وظیفه انسانی خود را با همان 

امکانات محدود انجام می دهند.
خواس��ته این گروه مردمی این بود که 
حداق��ل در خبرهایی ک��ه از این گونه 
حوادث منتش��ر می شود، سهم تالش 
آن ها نیز دیده شود. تشکل های مردمی 
محل در ارتفاعات افجه فرصت خوبی 
است تا مسئوالن از توانایی و استعداد 
آن ها بهره برده، حداقل امکانات الزم را 
در اختیارشان قرار دهند. همچنین به 
نظر می رس��د ارائه برخی آموزش های 
کمک های اولیه بتوان��د فعالیت های 
نج��ات این گ��روه امدادگ��ران محلی 
را وس��یع تر و غنی تر کند ت��ا بتوانند 
در صورت ب��روز حوادث ج��ان تعداد 

بیشتری را نجات دهند. 
مهندس محمد کروری که مزرعه ای در 
سواس��تون دارد و قباًل خود نایب رئیس 
شورای روس��تا بوده اس��ت، هم از نبود 
امکان��ات کافی در منطق��ه گالیه کرد و 
گفت: اگ��ر امکانی فراهم ش��ود تا افراد 
محلی بدانند چند گ��روه کوه نوردی به 
منطقه وارد می شوند و قرار است به کجا 

بروند، بهتر می توانند کمک کنند.
  او ه��م از خاط��ره ای گف��ت که در 
فروردین م��اه اتفاق افت��اد: گروهی 
که درحال صعود بودند که دو نفر از 
خانم های این گروه به پایین سقوط 
کردند. وقتی خبردار ش��دم، مادیان 
را به همراه کارگ��رم به محل حادثه 
فرس��تادم و خودم��م هم ب��ا مراکز 
مربوطه تماس گرفتم و بعد به محل 
حادثه رفتم. به هرحال، توانس��تیم 
مجروحان حادثه را با مادیان هایمان 

به پایین منتقل کنیم.

بهمِن ساکا قربانی گرفت

چند روایت از نحوه مرگ یک کوه نورد 
در ارتفاعات افجه
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اینگونه معاشرت کنیم )بخش هفتم( 

غم زدایی از دل مؤمنان
 عبدالرضا علی پناهی

همان طور که در بخش پیش گفتیم، شاد کردن دل مؤمن و وارد 
کردن سرور بر دل اش��خاص متدین از اعمال بسیار پسندیده و 
از اخالق اسالمی اس��ت. غم زدایی از برادران ایمانی و رفع غم و 
اندوه ایشان از مطالبی است که در البالی احادیث اخالقی فراوان 
آمده و اجر و پاداش اخروی قابل توجهی برای آن بیان شده است. 
بدیهی است که اثر این عمل صالح و نتیجه این خلق نیکو در بهتر 

شدن زندگی دنیوی هم بسیار چشمگیر است.
از نظر امام صادق)ع(، هر مؤمنی که غم و اندوه برادر دینی اش را 
بر طرف کند و به هنگام عسرت و تنگدستی و گرفتاری به حزن و 
غم، او را یاد کند و غبار غم از چهره اش بزداید، خداوند مشکالت 
دنیوی و اخروی او را آسان می گرداند )امالی شیخ طوسی/199(. 
هر کس به داد برادر دینی اش که در اثر کار و زحمت رنجور شده 
برس��د و غم و اندوه از او بزداید، خداوند در پاداش این عمل او را 
مش��مول هفتاد و دو نوع رحمت کند که با یکی از آن ها معاش 
خویش را سامان دهد و هفتاد و یک تای دیگر را برای صحنه های 

هول انگیز محشر ذخیره نگاه می دارد)بحار/319/74 (.

 همدردی نه بی تفاوتی
در یک تمثیل زیبا که در احادیث ما آمده، جامعه انسانی به یک 
پیکر تشبیه شده است و شعرای ما همین مضمون را در قالب های 

شعری زیبایی درآورده اند:
بنی آدم اعضای یک پیکرند 

                             که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار

                            دگر عضوها را نماند قرار
از نظر امام صادق)ع(، مؤمن برادر مؤمن است و آنان مانند یک 
پیکرند که اگر عضوی از آن به درد آید، بقیه اعضا نیز احس��اس 
درد می کنند و ارواح مؤمنان همچون یک روح می باشند و اتصال 
و پیوستگی روح مؤمن با روح الهی خیلی شدیدتر از اتصال شعاع 

خورشید به آن است)اصول کافی/166/2(.
امام باقر )ع( فرمود: مؤمنان در نکویی و مهربانی به هم، همانند 
یک پیکرند که وقتی به درد آید، همه پیکر و تمام اعضا دچار تب 

و بی خوابی می شود)بحار/274/74(. 

 عیب پوشی نه عیب جویی  
در جامع��ه مؤمنان ک��ه اصل بر پاکی و درس��تی اس��ت، همه 
موظف اند که خوبی ها و کماالت را توس��عه دهن��د و اگر احیاناً 
عیوبی در برخی افراد وجود داشته باشد، احدی حق ندارد آن ها 
را فاش و برمال سازد و اشخاص را به خاطر آن معایب رسوا کند. 
در دستورات اخالقی اس��الم، هر فرد مؤمن باید به اصالح خود 
بپردازد و عیوب را از وجود خویش رفع کند و با وجود عیوبی در 

خود، نباید عیوب دیگران را زیر ذره بین قرار دهد.
رس��ول خدا )ص( فرمود: در ناقص و معیوب بودن یک شخص 
همین بس که عیبی را که در وجود خود او هست نادیده بگیرد، 
ولی آن را در مورد دیگران عیب بشمارد و چیزی را که خود قادر 
به ترک آن نیست، برای دیگران عار و ننگ بداند! )خصال/110 (

از نظر امیرالمومنین علی)ع( خوشبخت کسی است که پرداختن 
به رفع عیوب خود، او را از عیوب دیگران غافل کند )بحار/46/75 ( 
و خطاب به فرزندش حضرت امام حس��ین)ع( فرمود: ای فرزند 
کوچک من! هر کس عیب خ��ود را ببیند، از عیب دیگران غافل 
می ش��ود)تحف العقول/83 ( و در سختی دیگر کسی را که به بر 
شمردن عیوب دیگران می پردازد و آن عیوب را در مورد مردم بد 
می داند، ولیکن خود آلوده به آن ها است، احمق و ناخرد نامیده 

است )نهج البالغه/حکمت شماره 349( 
اگر در همین یک نکت��ه اخالقی به خوبی دق��ت نمایید، مالحظه 
خواهید فرمود که اگر همه افراد جامعه چنین باشند، یعنی نخست 
به اصالح خ��ود و رفع عیوب از وجود خوی��ش بپردازند، آیا جامعه 
خود به خود رو به کمال نخواهد رفت؟ زیرا جامعه را افراد به وجود 
می آورند و یک جامعه سالم با افراد و عناصر سالم امکان وجود پیدا 
می کند، ام��ا به عکس اگر در جامعه ای اش��خاص بی آنکه در صدد 
اصالح خود باشند و قبل از آنکه عیوب را از وجود خویش بزدایند، 
دیگران را زیر ذره بین قرار دهند و عیوب آنان را افشا کنند، طبیعی 

است که چنین جامعه ای، جامعه سالمی نخواهد بود.
در پاداش اخروی این خلق نیکو، یعنی عیب پوشی در مورد برادران 
دینی هم س��خنان مهمی از امامان و رس��ول گرامی اسالم داریم. 
پیامبر)ص(: هر کس خود را )به سبب عیوبی که در وجود خودش 
است( مورد بغض و سخت گیری قرار دهد، نه مردم را، خداوند او را از 
صحنه های هولناک قیامت، در امان نگاه خواهد داشت)خصال/15(. 
به فرموده ابو عبداهلل امام ص��ادق)ع(، دنبال عیوب مردم بودن، 
انسان را از ایمان بیرون می برد. عبارت امام چنین است: کمترین 
چیزی که انسان بدان وس��یله بی ایمان می شود آن است که با 
شخصی مؤمن و متدین طرح دوس��تی و برادری بریزد و آن گاه 
لغزش ها و خطاها و اشتباهات او را برشمرد و در حافظه اش نگاه 
دارد تا روزی یقه او را گرفته و رسواش سازد)معانی االخبار/394(.     

گفت و گو با ناهید امیدی، محقق، مدرس و هنرمند هنرهای دستی

هنر موجودی است که از 
درون جان آدمی سر می زند

 چگونه وارد عرصه هنرهای دس�تی 
شدید؟

از بچگی به کارهای هنری عالقه داش��تم 
و برای عروس��ک هایم لباس می دوختم و 
ش��کل هایی را روی آن ها می کش��یدم. به 
خاطر این عالقه ام در دبیرستان هم رشته 
حرفه و فن خواندم. بعد از دبیرستان، وارد 
رش��ته طراحی و دوخت ش��دم. سال دوم 
بودم که موض��وع پایان نامه ام را پوش��اک 
مردم خراسان انتخاب کردم چون خراسان 
خیلی پهناور بود و مثل االن تقسیم نشده 
بود. به عالوه، همه اقوام به دلیل عشقشون 
به ام��ام رضا)ع( از همه ج��ای مملکت در 
مرکز آن یعنی مش��هد جمع ش��ده بودند. 
می دیدم که ترکمن، لر، کرد، ترک و اقوام 
دیگر ایرانی با لباس های محلی خودش��ان 
می آیند و می روند. س��بک لباس هایشان 
برایم خیلی جالب بود. این بود که با استفاده 
از اردوهای تابستانی به روستاهای استان 
خراس��ان می رفتم و از م��ردم کالت نادر، 
بیرجند، مناطق بلوچ ها و نواحی کویری آن 
دیدن و از لباس هایشان عکس و فیلم تهیه 
می کردم و روی آن ها صدا و موسیقی های 
هم��ان محل ها را می گذاش��تم. درنهایت، 
پایان نام��ه ام را به صورت فیل��م ارائه دادم 
که مورد توجه واقع شد. وقتی در دانشگاه 

شاگرد اول شدم، بورسیه 
دانش��گاه یو س��ی ای ال 
امریکا را به من دادند، ولی 
به دلیل مصادف شدنش با 
انقالب فرهنگی و بس��ته 
شدن دانش��گاه ها و قطع 

بورسیه ها نتوانستم بروم.
 تجارب حرفه ای شما 

چطور شکل گرفت؟
ز  ع ا ف��ا ن د م��ا ر ز د
پایان نامه ام، به جز استادان 
خودم، از چند استاد دیگر 

هم دعوت کرده بودم. در آن روز از دو نفر از 
دوستانم خواهش کردم تا لباس های محلی 
استان خراس��ان را بپوش��ند و از حاضران 
پذیرایی کنند. یکی از دعوت شدگان رئیس 
مرکز مردم شناس��ی خراس��ان بود. دیگر 
استاد مدعو دکتر محمود خلیلی بود. آن ها  
وقتی کارم را دیدند به من پیشنهاد کردند 
مسئولیت نمایشگاه پوشاک جشن فرهنگ 
مردم را به عهده بگیرم. آن موقع 23 سال 
داش��تم. این اولی��ن کاری بود ک��ه به من 
پیشنهاد شده بود. چون بورسیه شده بودم، 
پیش خودم گفتم چه بهتر! تا بخواهم بروم 
آن دانشگاه امریکا، مس��ئولیت نمایشگاه 
پوشاک را به عهده می گیرم. هم فال است 
هم تماشا و با این کار برای ادامه تحصیلم 
تصاویر و منابع کامل تری را جمع می کنم 
تا راجع به کش��ورم بهت��ر بتوانم صحبت 
کنم. این بود که شدم کارشناس تحقیقات 

روس��تایی در مرکز مردم شناسی ایران در 
سال 56. در این ایام، با اکیپ مردم شناسی 
به روستاهای مختلف می رفتم و لباس های 
باقی مانده از گذشته را از آن ها می خریدم. 
همچنین تاریخچه ش��ان را می نوش��تم و 
جمع آوری می کردم تا از بین نروند و بتوانم 

آن ها را در موزه ای عرضه کنم. 
پس از اینکه بورس��یه ها قطع و دانشگاه ها 
تعطیل شد، به عنوان کارشناس تحقیقات 
روس��تایی، ش��دم کارمند فرهنگ و هنر. 
در این مدت، از هر فرصت��ی برای تکمیل 
تحقیقاتم استفاده می کردم تا اینکه جنگ 
ش��روع ش��د و من به صورت داوطلبانه به 
مدت یک س��ال دوره کمک ه��ای اولیه را 
در بیمارس��تان امام خمینی)ره( گذراندم. 
بعد برای کم��ک به رانده ش��دگان ایرانی 
که از نجف بیرون رانده ش��ده بودند، رفتم. 
همچنی��ن ب��ا یک گ��روه جهاد پزش��کی 
برای کمک به مجروحان ب��ه مرزها رفتم. 
پس از اینکه جنگ سبک تر ش��د، از اداره 
مردم شناس��ی به اداره تولید فیلم منتقل 
گشتم و شدم کارشناس طراحی و تزیینات 
در واح��د تولی��د فیل��م وزارت فرهنگ و 
آم��وزش عالی وق��ت. در آنج��ا، یک فیلم 
انیمیش��ن به نام »تکبیر« ساختم که 12 
فروردین، روز جمهوری اسالمی، در تمام 
س��ینماها و ش��بکه های 
تلویزیون��ی ای��ران اکران 
شد.آن موقع دکتر عارفی 
که وزی��ر و پزش��ک امام 
خمینی)ره( بود، به خاطر 
کمک به مجروحان جنگ 
تحمیلی و این فیلمی که 
ساخته بودم، از من تقدیر 

کرد.
 خ�وب از ازدواجتان 
ه  د ا ن�و و تش�کیل خا

بگویید.
س��ال 61 ازدواج کردم و به مش��هد رفتم 
چون همسرم دکترای فلسفه هنر و استاد 
دانش��گاه فردوس��ی بود. س��ال 62 دختر 
اول و س��ال 65 دختر دوممان به دنیا آمد. 
من نیز در مش��هد مش��غول به کار شدم و 
ب��ه آموزش نقاش��ی ک��ودک ب��ه مربیان 
مهدکودک های مناطق شش��گانه آموزش 
پرورش مش��هد پرداختم. سپس به تعلیم 
فرزن��دان خانواده ه��ای مهاج��ران جنگ 
تحمیلی ک��ه برخی از آنان ج��زو خانواده 
شهدا و اسرا بودند و در شهرکی در مشهد 
اسکان داده شده بودند، اقدام کردم که 10 
سال طول کش��ید. حاصل این آموزش ها 
منبع درآم��دی برای آن خانواده ها ش��ده 
بود که از این بابت خیلی خوش��حال بودم. 
آم��وزش دوخت های س��نتی ب��ه مربیان 
طرح کاد استان خراسان به مدت 5 سال، 
تدریس تاریخ لباس و رودوزی های سنتی 

در دانشگاه جامع علمی کاربردی مشهد از 
سال 1380 تا 1383و همکاری با آموزش 
استثنایی مشهد به منظور آموزش هنر به 
نابینایان و ایجاد کتابخانه گویا برای آن ها 
از دیگر فعالیت های آموزشی ام بوده است. 
 تألیفاتی هم در زمینه های یادش�ده 

داشته اید؟ 
 در س��ال 66 ، کتابی تألیف ک��ردم به نام 
»کودک و نقاش��ی« که به مناس��بت روز 
جهانی ک��ودک منتش��ر ش��د. همچنین 
زمانی که در مشهد و در جاهایی که گفتم 
مش��غول به تدریس بودم، چون بچه هایم 
کمی بزرگ تر ش��ده بودند، ش��روع کردم 
ب��ه رفتن ب��ه روس��تاها و پیگی��ری ادامه 
تحقیق��ات گذش��ته ام. از روس��تاییان در 
مورد لباس ه��ا و نقش هایی که رویش��ان 
بود و شیوه دوختنش��ان سؤال می کردم و 
همه را می نوش��تم تا اینکه با این داده های 
میدانی یک فرهنگ درس��ت کردم.  بعداً 
وقتی در حوزه هنری درس می دادم، دیدم 
دانش��جویان هیچ منبعی در دست ندارند. 
این بود که در 1383کت��اب » دیده و دل 
و دست: پژوهشی در پوش��اک و هنرهای 
س��نتی خراس��ان« )مصور، رنگی( را  که 
حاصل 25 سال تحقیق و تالشم در روستا ها 
و شهرهای استان خراسان بود، با کمک نشر 
آس��تان قدس چاپ کردم. در بخش های 
مختلف این کتاب، به پوش��ش های محلی 
خراسان پرداخته شده و توضیحات جامع 
و کامل��ی در م��ورد جزئی��ات لباس ه��ا و 
پوشش های اقوام مختلف همراه با واژه نامه 
گویش محلی و عکس انواع رودوزی ها ارائه 
گردیده اس��ت. همچنین درباره هنرهای 
دوخت و رودوزی های کشورهای دیگر نیز 
مطالبی در آن آمده است. این کتاب منبع 
درسی دانشجویان رشته صنایع دستی قرار 
گرفته و در بخش هنر به عنوان کتاب سال 

برگزیده شده است.
 در مورد عروسک های محلی زیبایی 

که درست کرده اید، توضیح می دهید؟
هرچه جلوتر می رفت��م، می دیدم که هیچ 
تحقیقاتی راجع به پوش��اک ایران نش��ده 
اس��ت. بنابراین، مصمم تر می شدم که این 
کار را انجام دهم. این شد که پوشاک اقوام 
ایرانی را کار کردم و عروسک های آن ها را 
نیز با لباس های محلی شون درست کردم. 
حتی توج��ه کردم صورت ه��ای آن ها را با 
خمیر جوری درس��ت کنم ک��ه نزدیک به 
چهره واقعی هر قوم باش��د. این اثر نیز در 
کتابخان��ه ملی با عنوان عروس��ک هایی با 
پوش��اک اقوام ایرانی در 43 صفحه رنگی 
ثبت شده است. این مجموعه در نمایشگاه 
کتاب فرانکف��ورت جزو کتاب ه��ای برتر 
معرفی ش��د. بعد توس��ط رایزن فرهنگی 
ایران طی نامه ای از من خواس��ته ش��د تا 
عروسک ها و کتاب را به سازمان ملل ببرم 

و در نمایش��گاه دوره ای که در آنجا برگزار 
می شود، به نمایش بگذارم. اما چون انجام 
این کار مواجه ش��د با مس��ائل هسته ای و 
مشکالتی که برای کشورمان ایجاد کردند، 
به م��ن گفتند ک��ه بهتر اس��ت در فرصت 

مناسب تری این کار را انجام دهم.
 تأثیر طبیعت در دوخت های س�نتی 

ایرانی چگونه است؟
برای دادن پاسخ به پرسش شما ابتدا باید 
بگوی��م انگی��زه ام از دوختن تابلوی بس��م 
ا...الرحم��ن الرحی��م )این تابلو ب��ه دیوار 
س��الن پذیرای منزلشون نصب بود( به کار 
ب��ردن دوخت ه��ای تمام مناطق کش��ور 
بود که ش��امل 114 نوع دوخت می شود. 
ای��ن دوخت ها برگرفته از هن��ر خانم های 
بی ادعایی اس��ت که با کمتری��ن امکانات، 
زیباترین نقش ه��ا را به وج��ود می آورند. 
جالب اس��ت بدانید آنان حت��ی چیزهایی 
که در زندگی از آن ها محروم بوده اند را به 
شکلی در دوخته هایشان منعکس می کنند 
و نش��ان می دهند. همچنی��ن طبیعت در 
کار آن ها بس��یار تأثیر دارد. برای مثال، در 
مناطق کویری و بیابان��ی که دچار کم آبی 
و عدم پوش��ش گیاهی هستند، گل وگیاه 
و درنتیجه، رنگ سبز کمتری وجود دارد. 
اما برخ��الف این، می بینی��م که یک خانم 
بلوچ در لباس هایش رنگ های سبز، قرمز 
و رنگ های گل ها را ب��ه کار می برد؛ یعنی 
چیزهایی را که ندارد ب��ه صورت نقش در 
تن پوش��ش م��ی آورد و این ها را با دس��ت 
م��ی دوزد. بنابرای��ن، وقت��ی که چش��م و 
دس��تش کار می کند، آن رنگ هایی را که 
در درونش هس��ت، روی پارچ��ه می آورد 
و یک ترکیب بندی خارق الع��اده را ایجاد 
می کند که به معجزه می ماند. بانوان ما کال 
رنگ های پرنشاط و شاد را دوست دارند و 
اس��تفاده می کنند. این هنری است که از 

درون جانشان و طبیعت نشئت می گیرد.
 آی�ا متوج�ه هس�تند آنچ�ه خل�ق 

می کنند، به چه معناست؟
وقتی ازش��ون می پرس��یدم که این ها چه 
هس��تند، قصه هاش��ون را به زب��ان محلی 
تعری��ف می کردند و می گفتند مثال اس��م 
این نقش گل و گلدان است یا نقش بازوبند 
یا زن و مرد. حت��ی از خلقت و آفرینش در 
دوخت هایش��ان حرف می زدند. همچنین 
نقشی دارند به نام »َهردل« که به دو صورت 
دوخته می ش��ود: اول، هردل وارونه که به 
شکل گوشواره اس��ت و دوم هردل سرباال 
که به صورت گلدان می باشد. من در تابلوی 
بس��م ا... خودم نق��ش هردل س��رباال را به 
رنگ های نژادهای بش��ری آورده ام، یعنی 
سرخ، س��فید، زرد و سیاه. این هردل چون 
یک حالت س��رباال دارد، مانند کسی است 
که دس��ت هایش را باال برده و دعا می کند. 

من انواع ای��ن دوخت ها را 
در کت��اب »دی��ده و دل و 
دس��ت...«  که حاصل 25 
س��ال تحقیق من اس��ت، 

آورده ام.
 نوع دوخ�ت و الیافی 
که به کار می برند، به چه 

عواملی بستگی دارد؟
ببینید م��ا ابریش��م دوزی 
و  ی��م  ر ا د ا  ر ن  ممق��ا
پته دوزی کرم��ان. معموال 
از آن چی��زی ک��ه طبیعت 

در دسترسش��ان قرار داده اس��ت، اس��تفاده 
می کنند. در آذربایجان که سرس��بز و محل 
پرورش درخت توت و کرم ابریش��م اس��ت، 
بیشتر ابریش��م دوزی وجود دارد. ابریشم نور 
را منعک��س می کند. ولی عش��ایری که کوچ 
می کنند و دامداری دارند، بیش��تر از پش��م 
گوسفند استفاده می کنند که برخالف ابریشم 
نور را جذب می کند. آن ها پش��م گوسفند را 
نازک ک��رده می بافند و رن��گ می کنند.  بعد 
با آن ها پارچ��ه می بافن��د و روی پارچه های 
بافته شده با نخ پش��م می دوزند، یعنی 100 
درصد هنر دست است. همان طور که گفتم، 
چون این ها از درون جانش��ان بیرون می آید، 
الجرم بر دل می نشیند. در پته دوزی کرمان، 
کار، سوزن زیادی می خورد، توی هم می رود 
و با همدیگر عجین می ش��ود؛ ازاین رو به آن 

»پت« می گویند.
 به نظر شما، تفاوت کارهای ماشینی با 

کارهای دستی چیست؟

ماشین ممکن اس��ت انجام کار را راحت تر 
کند، اما هم��ه چیز را یک مقدار خش��ک 
و ب��ی روح می کند و آن لطاف��ت را از میان 
می برد. االن نفوذ کامپیوتر و تکنیک های 
جدید غربی ای��ن کار را کرده اس��ت. ولی 
وقتی مثال ی��ک بل��وچ دوزی را می بینیم، 
متوجه می ش��ویم نخ ها و الیاف ها دانه دانه 
کار شده اند و عدم تقارنش مشخص می کند 
که کاِر دست است. هنر موجودی است که 
از درون ج��ان آدمی س��رمی زند، مثل اثر 
انگشت که منحصربه فرد می باشد.کاری که 
حاصل دست است، پیام هایی با خود دارد 
که به شخصیت هنرمند و خالق اثر بستگی 
دارد و معموال تکرارناپذیر است. همین زیبا 
و ویژه اش می کند چون یک ش��خصیت به 
کار می دهد. یک معرفی است. انگار با آدم 
ح��رف دارد. به نظر من، ای��ن آثار در عین 
کثرتی که دارند، دارای وحدتی هم هستند. 
از آن ها یک پیام دوست داشتنی برمی آید 
که بزعم من همان سبحان ا... است. هر کس 
به زبان خودش با آن چیزی  که دوست دارد 
و درس��ت می کند، خالقش را می س��تاید. 
آن چیزی که از نهاد بش��ری اش برمی آید، 
قدرت باری تعالی اس��ت. به خاطر همین 
اگر کس��ی بخواهد در هر کاری پیشرفت 
کند و به تعالی برس��د، نبای��د تقلید کند. 
باید چی��زی از درونش بجوش��د و بیرون 
بیای��د. به هرحال، این آدم های س��اده دل، 
پاک سرش��ت و بی غل وغش ب��دون هیچ 
ادعایی، چ��ه هنرهایی که خلق نمی کنند. 
بر این اساس، ارزش کارهای هنری دستی 

قابل مقایسه با هیچ برند و مارکی نیست. 
 به نظر شما، آیا هنرهای دستی جنبه ای 

دارند که کمتر به آن توجه شده است؟
االن در برخی از بهزیس��تی ها، برای اینکه 
بچه های معلول را به کاری مشغول کنند، 
از هنره��ای دس��تی ای مث��ل قالی بافی، 
گلیم باف��ی ی��ا دوخت��ی ب��ه نام س��وزن 
درویشی)درویشی دوزی یا تفرش دوزی ( 
بهره می برند. در درویشی دوزی، صفحه های 
سوراخ سوراخ و کاموای درشتی که نوکش 
را کمی س��وزانده اند تا س��فت و راحت تر 
از س��وراخ ها رد بش��ود را در اختی��ار افراد 
معلول قرار می دهن��د و به آن ها می گویند 
که کامواها را از سوراخ ها رد کنند. بچه ای 
که فکر می کنیم کم توان ذهنی است، این 
نخ های رنگ��ی را چنان با نظ��م خاصی از 
توی سوراخ ها رد و نقشی را ایجاد می کند 
که بسیار جالب و زیباس��ت. در نمایشگاه 
سجاده عشق که در مشهد مقدس برگزار 
ش��د، یک قس��مت نمایش��گاه مربوط به 
آثار معلوالن کم توان ب��ود. بعضی قادر به 
حرف زدن نبودند، عده ای از آن ها ناش��نوا 
بودند و بعضی هاش��ون معلول جس��می- 
حرکتی بودند؛ ولی هم��ه آن ها این کار را 
می توانستند انجام بدهند. 
ای��ن بچه ه��ای کم توان 
سجاده ها و جانمازهایی 
را با نقش های قش��نگی 
چنان دوخت��ه بودند که 
آدم اصال فک��رش را هم 
نمی توانست بکند. کافی 
است که کس��ی فقط راه 
را به آن ها نش��ان بدهد. 
وقتی فکر، نگاه و دس��ت 
این عزیزان درگیر است و 
همه حواسشان به نقشی 
است که می آفرینند، دیگر احساس ضعف 
و درد ندارند و حتی گرس��نگی و خواب را 
حس نمی کنند. در هنگام کار، وقت آن ها 
به شیرینی می گذرد و ناتوانایی شان اصال 
به چشمش��ان نمی آید. االن ه��م به آن ها 
نمی گویند ناتوان، بلکه می گویند کم توان 
که الزم است کسی راه را نشانشان بدهد و 

دستشان را بگیرد.
 به عن�وان آخرین س�ؤال، بفرمایید 
همس�رتان در موفقیت هایت�ان چقدر 

نقش داشته است؟
او در پیشرفت من نقش بس��یاری داشته 
اس��ت. من را آزاد گذاش��ته و برای افکار و 
کارهایم هم��واره ارزش فراوانی قائل بوده 
است. به عالوه، مش��وق اصلی ام بوده است. 
همسرم مرد بسیار فهمیده ای است که به 
هیچ عنوان نخواسته روی افکارم قید و بند و 
اسارتی بگذارد. البته وقتی هم نتیجه  خوب 

کار را می بیند، بیشتر همکاری می کند.

ب�ا اکی�پ مردم شناس�ی 
ب�ه روس�تاهای مختل�ف 
می رفت�م و لباس ه�ای 
باقی مانده از گذش�ته را از 
آن ها می خریدم. همچنین 
تاریخچه شان را می نوشتم 
و جمع آوری می کردم تا از 
بین نروند و بتوانم آن ها را در 

موزه ای را عرضه کنم

در  سال 1383  کتاب » دیده 
و دل و دس�ت: پژوهشی در 
پوش�اک و هنرهای س�نتی 
خراس�ان« )مصور، رنگی( را  
که حاصل 25 سال تحقیق و 
تالشم در روستا ها و شهرهای 
استان خراسان بود، با کمک 
نشر آستان قدس چاپ کردم

متولد 1331 پامنار تهران است. همزمان با قیام مصدق به دنیا آمد و همسایه آیت ا... 
کاشانی بود. پدرش اهل ش�عر و مادرش عالقه مند به کارهای دستی بود. به دلیل 
عالقه زیاد به کارهای دستی، در کنکور مدرسه عالی دختران، یعنی تنها جایی که 
در آن زمان رش�ته طراحی و دوخت داشت، ش�رکت کرد و با رتبه شاگرد اولی در 

سال 1355 فارغ التحصیل شد.
وارد منزلش که شدیم تابلو های دست دوز بسیار زیبا، عروسک هایی با لباس های 
محلی دس�ت دوز، لوح های تقدیر و کتاب های تألیفی او توجه م�ان را جلب کرد. 
همراه بوی کیک خانگی و چای تازه دم پای صحبت های ش�یرین و دلنش�ین این 

بانوی نمونه نشستیم.
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نواختن زنگ انقالب در دبیرستان ترنم والیت

ب�ه مناس�بت س�الگرد 
بازگش�ت ام�ام خمینی 
ز  ولی�ن روز ا ره( و ا (
ده�ه فج�ر، ب�ه هم�ت 
ن  س�تا بیر ی�ت د یر مد
ترنم والیت)وحدت( و با 
پش�تیبانی اداره آموزش 
و پرورش، زن�گ انقالب 
س�اعت 9:33 دقیقه 12 

بهمن در دبیرستان ترنم 
والیت به صدا درآمد.

به گزارش خبرنگار نشریه 
لواس��ان، در این مراسم که 
چند تن از خانواده ش��هدا، 
حم��د حیدری بخش��دار، 
بهن��ام صالح��ی زاده عضو 
ش��ورای ش��هر، ابوالفضل 
زارع��ی رئیس ش��وراهای 

بخش، علیپور رئیس اداره 
تربیت بدنی، رمضانی رئیس 
اداره ب��رق، منیعی رئیس 
اداره ثب��ت، واعظی رئیس 
اداره آب و فاضالب، مقیمی 
رئیس اداره محیط زیست،   
مسئوالن پلیس راهنمایی و 
رانندگی، نیروی انتظامی و 
برخی نهادها و سازمان های 
لواسان نیز حضور داشتند، 
زنگ انقالب توسط پدران 
نی و  ن ش��یرخا ش��هیدا

یقین علی به صدا درآمد. 
در ای��ن مراس��م، پ��س از 
تالوت آیاتی از قرآن مجید 
و پخش س��رود جمهوری 
اسالمی، چند سرود توسط 
گ��روه موزی��ک پ��ادگان 

جواداالئمه)ع( نواخته شد.
سپس حمد حیدری ضمن 
تبریک فرارسیدن دهه فجر 
به حاض��ران، دانش آموزان 
را به هر چه بیشتر مطالعه 

کتاب سفارش کرد.
در ادام��ه، میهمان��ان از 
نمایش��گاه کارهای دستی 
و هن��ری دانش آم��وزان 
دبیرس��تان ترن��م والیت 
)وحدت( که به مناس��بت 
دهه فجر در این مدرسه بر 

پا شده بود، دیدن کردند. 
 در همین راس��تا، مراس��م 
جش��ن دیگری از س��وی 
آموزش��گاه غفار رس��ولی 
سه ش��نبه 93/11/14 ب��ا 
حضورکلی��ه دانش آموزان 

و همکاران این مدرسه در 
سالن تربیت بدنی لواسان 

برگزار شد.
در این مراس��م که ش��امل 
بخش ه��ای متع��ددی از 
جمل��ه تواش��یح، دکلمه، 
سخنرانی و همخوانی سرود 
ویژه المپیاد بود، مسابقاتی 
نیز در رش��ته های دژبال، 
طناب کش��ی و ماکت های 
ورزش��ی بین دانش آموزان 
انجام و به برندگان جوایزی 

اهدا گردید. 
ش��ایان ذکر مراس��م زنگ 
انقالب مدرس��ه یادشده با 
دستان مادر بزرگوار شهید 
جعفر مش��هدی حسینی 

نواخته شد.    

انعکاس نظرات همشهریان عزیز 
به منزله تأیید 

محتوای آن ها نیست لواسانالو

LAVASAN NEWS 12 صفحه آخر

کالم رهبری

نام های شعله ور

یک�ی از ویژگی ه�ا ک�ه 
بسیار مهم اس�ت تا برای 
خودس�ازی ب�ه آن توجه 
کنیم و شاید جنبه تقدمی 
هم داشته باشد، »اخالص« 
است. اخالص عبارت است 
از کار را خالص انجام دادن 
و اینکه کاری را مغشوش 

انجام ندهیم.

  قبض گاز 2 ماهه این دوره بنده 400 هزار تومان آمده و در جدول 
نوشته ش��ده اس��ت 100 هزار تومان عوارض.  به شرکت گاز مراجعه 
کردم اما جواب درستی دریافت نکردم. این در حالی است که در شهر 
تهران برای همین مساحت منزل بنده، 60 تا 70 هزار تومان قبض گاز 

می آید. لطفاً پاسخ بدهند. )قوامی(
  در مورد وضعیتی که ش��هرداری در محدوده پل نجارکال به وجود 
آورده و تاکسی ها را در آنجا مستقر کرده است، چرا شورا و شهرداری 
فکری برای حل این مش��کل پیدا نمی کنند؟ با وجود چند مدرس��ه، 
شهرداری، بخش��داری، بانک و میدان جایی برای پارک کردن وجود 
ندارد و این مسئله مشکالت زیادی را برای مردم به وجود آورده است. 

)خانم دشتی(
  بر تره بار شهرداری لواس��ان چه نظارتی وجود دارد؟ در تره بارهای 
تهران یک ترازوی س��نجش در محوطه هس��ت که هر کس خواست 
وزن اجناس خریداری شده خود را با آن کنترل می کند، اما در اینجا 
فروشندگان کیس��ه میوه را می اندازند روی ترازو و بالفاصله دکمه را 
می زنند. خود من چند بار خریدم را کش��یدم ک��ه تا 1 کیلو اختالف  

داشت. لطفاً شهرداری رسیدگی کند. )اناری(  
  بیماری داشتیم که حالش خوب نبود. بنابراین به درمانگاه مهرآئین 
مراجعه کردیم. برایمان آمپول نوشتند، اما وقتی برای تزریق به قسمت 
تزریقات رفتیم، گفتند که جلس��ه داریم و نمی توانیم تزریق را انجام 

دهیم. لطفاً مدیریت درمانگاه رسیدگی کند. )پوران(
  به جایی رسیده ایم که در شهر خودمان اگر توی سرمان هم بزنند، 
نباید حرف بزنیم. نه شورا و نه شهرداری هیچ نقدی را برنمی تابد. شما 
هم در نشریه تان فقط خبرهای خوب را کار می کنید، چرا گله مندی ها 

را نمی نویسید؟ )گرجی(
  دو شب، برنامه جشن برگزار کردید و خیلی ها نتوانستند بیایند چون 
جا نبود. ای کاش طی چند ش��ب برنامه داشتید تا همه می توانستند 
استفاده کنند. شما را به خدا برنامه سنتی در آن همه شلوغی و هیاهو 

جواب نمی دهد، چرا یک شب را این گونه خراب کردید؟  
  چرا پلیس راهنمایی رانندگی در شب های جشن در خیابان سبو که 
هیچ تابلو توقف ممنوع یا پارک ممنوع ندارد، عده ای را جریمه کرده 
است؟ لطفاً اعضای شورای شهر که نماینده مردم هستند، با فرمانده 

پلیس راهنمایی رانندگی لواسان صحبت کنند.) جهانگیری( 
  در گفت وگو با دکتر مرشدی ایشان گفتند که اولین پزشک لواسان 
بودند. ضمن تش��کر از ایش��ان به خاطر زحمت هایی که در این شهر 
کش��یدند، الزم اس��ت بدانید 3 دکتر دیگر پیش از ایشان در لواسان 

بودند که صحت آن به راحتی قابل ارائه است. )فتاحی(
  قریب به 12-13 سال است که شهرداری لواسان در قالب تعاونی، به 
خرید اراضی در محله ترک مزرعه زیر منبع آب اقدام نموده و کارمندان 
شهرداری هر یک دارای امتیاز و سهم بودند که می توانستند این حق 
امتیاز را شریک ش��ده یا بفروشند. متأسفانه هیچ گونه حق اعتراضی 
برای خریداران غیر از پرسنل نبوده، خواهش می کنم در صورت امکان 
شهردار محترم پیگیری این قضیه باشند. )جمعی از خریداران زمین( 
  قبض  اداره برق فقط یکی دو روز مانده به پایان مهلت پرداخت آن، 
تحویل منازل می ش��ود. چرا اداره برق چنین رفت��اری با مردم دارد؟ 
مگر همه پولشان حاضر اس��ت که فوری آن را بدهند. تماس هم که 

می گیریم اداره برق جوابگو نیست. )چراغی(
  ش��هرداری و ش��ورای ش��هر هیچ اقدامی در مورد رفع سد معبر 
پیاده روها که توس��ط غذاخوری ها و االن هم ماشین های پارک شده 
نمایش��گاه های فروش اتومبیل انجام می گیرد، انجام نداده اند. چند 
فروشنده ماشین از صبح تا شب بخش های زیادی از خیابان اصلی را 
اشغال می کنند که معبر عمومی اس��ت، اما نفع اش مال این ها است. 

چه کسی باید از حقوق مردم دفاع کند؟
  تجمع ایستگاه های تاکسی های لواسان در یک جا مشکالت زیادی 
را برای محله نجارکال ایجاد کرده اس��ت بسیاری از مسافران تاکسی 
از صبح اول وقت ماش��ین های خود را در اطراف ایستگاه ها )کوچه و 
خیابان( پارک می کنند و تا شب که از تهران باز گردند محل در انحصار 
آن هاست ش��هرداری و شورای ش��هر فکری عاجل برای این موضوع 

بکنند. )عده ای از کسبه و اهالی( 
  اصوالً در جلس��ات متعددی که اکثراً حتی در سطح کالن کشور با 
حضور مسئوالن برگزار می شود اکثراً ش��رکت کنندگان مبنای ارائه 
نقطه نظرات خود را حول محور دردها و مشکالت بیان می کنند، اما را 
ه حل عملی و قابل اجرا کمتر ارائه می شود، مشکالت را همه می دانند. 

ارائه راه حل مشکالت از وظایف مسئولین است؟! 
  جای میوه فروش��ی که در خیابان معلم قرار دارد، بسیار نامناسب 
می باش��د؛ چون این مغازه س��رپیچ قرار دارد و ماشین ها برای پارک 
کردن مشکل دارند، چند بار باعث تصادف شده است لطفاً مسئوالن 

رسیدگی کنند.           
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یحیی  ش�هید
 1345 در س�ال
ی  س�تا و ر ر  د
م ش�هر  ج�ر جا
بجن�ورد از پ�در 
و م�ادری معتقد 
و مؤم�ن ب�ه دنیا 
آمد. ن�ام پدرش 
غالمحسین و نام 
مادرش خیرانساء 

فیضی است. فرزند چهارم خانواده بود و سه برادر 
و دو خواهر داشت. خانواده اش در زمانی که یحیی 
شیرخواره بود، به تهران کوچ کردند و در شادآباد 

مهرآباد ساکن شدند.
او دوران تحصی�الت ابتدایی و دو س�ال اول و دوم 
راهنمایی را در مدرس�ه کمال در شادآباد گذراند. 
زمان انقالب دوازده ساله بود. برای کمک به مخارج 
زندگی، ب�ه کار فروش ش�ربت خن�ک پرداخت و 

تحصیل را رها کرد.
خانواده صالحی زاده در س�ال 58 ب�ار دیگر محل 
زندگی خود را تغییر دادند. و به لواسان کوچ کردند 
و در محله نجارکالی لواسان س�اکن شدند. در آن 
زم�ان، پدر خانواده به ش�غل نگهبانی در ش�رکت 
بیمه البرز اش�تغال داش�ت و یحیی به جهت ذوق 
هنرخوشنویس�ی در واحد تبلیغات سپاه مشغول 

به خدمت گردید.
با آغاز جنگ، یحیی قصد رفتن به جبهه کرد، ولی 
به خاطر س�ن کمش موفق نش�د از لواس�ان اعزام 
شود. از این رو، او به شاهرود رفت و شناسنامه خود 
را بزرگ کرد و با کمک دائی اش که س�پاهی بود، به 
جبهه اعزام شد. پس از بازگش�ت از جبهه، مدتی 
در تبلیغات سپاه لواس�ان کار می کرد، ولی طاقت 
ماندن در شهر را در خود ندید و بار دیگر عزم رفتن 

به جبهه کرد. 
این ب�ار در عملیات بیت المقدس ش�رکت کرد. در 
آن ایام، خانواده یحیی سه ماه از وی خبر نداشتند 
ت�ا آنکه دای�ی اش به دنب�ال او رفت. معلوم ش�د، 
یحیی در عملیات بیت المقدس مجروح شده و 40 
روز در بیمارس�تان اهواز بس�تری بوده است، ولی 
مجروحیت�ش را به خانواده خود خب�ر نداده بود تا 

نگرانش نشوند.
شهیدیحیی صالحی زاده از وجود مزدوران کومله 
در کردس�تان رنج بس�یار می ب�رد. س�رانجام در 
تابستان سال 62 به کردستان رفت. در آن ایام، پدر 

و برادرش رضا نیز به جبهه رفته بودند.
زمان خداحافظی، ش�هیدیحیی ب�ه مادرش گفت: 
باید به کردستان برویم. تا ریشه ضدانقالب در آن 

منطقه خشکانده شود.
و سرانجام در تاریخ 62/4/15 با تیراندازی مزدوران 
کومل�ه در ش�هر بوکان به ش�هادت رس�ید. پیکر 
مطهرش به تهران منتقل و پس از تشیع باشکوهی، 

در امامزاده فضلعلی)ع(ناران به خاک سپرده شد.
 یادش گرامی باد. 

صاحب امتیاز : شورای اسالمی شهرو شهرداری لواسان 
شورای سیاست گذاری: اعضای شورای اسالمی شهر 

و شهردار لواسان
سردبیر: حسن بنفشه 

دبیر تحریریه: محمد عبدعلی
همکاران این شماره: حم�ید سلیمی،  معصومه سادات ایگه ای، 

علی حسین خان، احمدرضا عرفانی، نادر ضرابیان، 
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شهید یحیی صالحی زاده

موج ت��ازه تغییرات قیمت گوش��ت 
مرغ در آستانه س��ال نو و همچنین 
افزایش قیمت میوه و سبزی تازه آه 

خیلی ها را در آورده است. 
ظرف چند هفته گذش��ته، قیمت 
عرضه مرغ در فروشگاه ها و مراکز 
فروش آن در لواس��ان ب��ه یکباره 
ت��ا کیلوی��ی 8000 ه��زار تومان 
افزای��ش یافته اس��ت. خبرهایی 
نیز از ش��هروندان دریافت کردیم 
که به برخی ه��ا از خریداران حتی 
بیش از کیلویی 8 هزار تومان هم 

مرغ فروخته ش��ده اس��ت. گرانی 
بی حساب و کتاب گوشت مرغ در 
حالی اس��ت که رس��انه ها بارها از 
قول وزارت جهاد کشاورزی قیمت 
منطقی این محصول را در بازار بین 
6 هزار و 800 تا 7000 هزار تومان 

اعالم کرده اند.  
 اگرچه قیمت م��رغ در تهران و در 
سطح کشور باال رفته است، اما نبود 
دستگاه نظارتی و کنترلی در لواسان 
باعث ش��ده تا این م��ادۀ پروتئینی 
در خرده فروش��ی های این ش��هر با 

قیمت های متفاوت عرضه شود.
عجیب این اس��ت که ش��رکت 
پشتیبانی امور دام کشور روزهای 
اول بهمن ماه از کافی بودن ذخایر 
مرغ منجمد و عرضه فراوان این 
فرآورده در س��طح کش��ور برای 
متعادل شدن قیمت ها خبر داده 
بود، اما ظاهراً ای��ن خبر نه تنها 
هیچ تأثیری ب��ر کاهش قیمت 
نداشت که آن  را گرانتر هم کرد. از 
سوی دیگر، سنت غلطی در شهر 
ما وجود دارد  به این معنی که بُعد 

مسافت تهران تا لواسان را یکی از 
علل گرانی خیلی چیزها مطرح 
می کنند که با توجه به مس��افت 
کوتاه و نبود ترافیک این مس��یر 

منطقی به نظر نمی رسد. 
به ه��ر حال، مردم انتظ��ار دارند در 
روزهای پایانی سال قیمت ها کنترل 
شود، چرا که افزایش هر کاالیی تأثیر 
مس��تقیمی برروی دیگر خدمات و 
کاالها هم خواهد داش��ت؛ چنانکه 
ش��اهد افزایش قیم��ت محصوالت 

باغداری هم بوده ایم.  

نامه وارده  
»با سالم و احترام، عطف به مصاحبه انجام شده با آقای 
دکتر محمد مرش��دی مندرج در شماره 14 آن نشریه، 
ضمن تشکر و قدردانی از ش��ما که گذشته لواسان را به 
تصویر می کشید، الزم می دانم دو نکته زیر را در رابطه با 

مصاحبه یادشده به استحضار برسانم:
1- آقای دکتر محمد مرشدی میبدی نخستین پزشک 
لواسان نبودند و قبل از ایشان آقایان دکتر شقاقی، دکتر 
بهروزی و دکتر شاکری هم در درمانگاه لواسان )درمانگاه 
نصرت ا.. خواجه نوری( به امر طبابت و خدمات پزشکی به 

مردم لواسان فعالیت داشتند.
2- در قس��مت دیگ��ر مصاحبه، در خص��وص کادر 
پزش��کی درمانگاه اعالم فرموده بودن��د: » من دو تا 
کمک بهی��ار داش��تم مرحومان قاس��م علی پناهی و 
حاج علی  فتاحی«.  باید به عرض برس��انم که قاس��م 
علی پناهی پزشکیار درمانگاه مذکور بودند. با تشکر.  

یک شهروند      
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بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی
شهرداری لواسان از صدور مجوز ساخت و ساز در کالک منع شد

بر اساس نامه معاون شهرسازی 
و معماری وزیر راه و شهرسازی 
ب��ه اس��تاندار ته��ران، مراجع 
اس��تانی ملزم ب��ه جلوگیری از 
ادام��ه هرگونه س��اخت و س��از 
در کالک لواس��انات ش��دند؛ 
همچنین ش��هرداری لواسان از 
صدور مجوز ساخت و ساز در این 

محدوده منع شد
به گزارش خبرگزاری ها و فارس 
به نقل از پایگاه خبری وزارت راه 
و شهرس��ازی، بر اس��اس مصوبه 
شورای عالی شهرسازی و معماری 
ای��ران پیرامون گ��زارش اراضی 
کالک لواس��انات، عالوه بر اینکه 
مراجع اس��تانی ب��ر جلوگیری از 
ادامه هرگونه ساخت و ساز در این 
محدوده ملزم ش��دند، شهرداری 
لواسان نیز از صدور هرگونه مجوز 

ساخت و ساز در این محدوده منع 
شد. بر این اساس، پیروز حناچی 
دبیر ش��ورای عالی شهرسازی و 
معماری ایران طی نامه ای مصوبه 
این شورا پیرامون گزارش اراضی 
کالک لواس��انات را به اس��تاندار 
ته��ران ابالغ کرد ک��ه متن آن به 
شرح زیر است: مصوبه شورای 
عال��ی شهرس��ازی و معماری 
ایران پیرامون گزارش اراضی 
کالک لواس��انات اس��تاندار 
محت��رم تهران ش��ورای عالی 
شهرسازی و معماری ایران در 
جلس��ه مورخ 1393/10/22، 
ضمن استماع گزارش اداره کل 
راه و شهرسازی استان تهران 
پیرام��ون ساخت وس��ازهای 
اراض��ی کالک در منطق��ه 
لواس��انات و پی��رو مصوب��ات 

شورای عالی امنیت ملی برای 
حوزه آبخیز سد کرج و سدلتیان 
م��ورخ 1379/8/25 و مکاتبات 

اخیر، مقرر نمود: 
1 � مراج��ع ذی رب��ط اس��تانی 
نس��بت ب��ه تکمی��ل مراح��ل 
تصویب اس��تانی طرح جامع و 
تفصیلی لواسان حداکثر ظرف 
مدت یک م��اه اق��دام و طرح را 
جهت بررس��ی در شورای عالی 
به دبیرخانه شورای عالی ارسال 

نمایند. 
2 � در راستای تکلیف مشخص شده 
از طرف دفتر مقام معظم رهبری و 
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، 
گزارش��ی تفصیلی درباره چرائی و 
چگونگ��ی بروز این تخلف توس��ط 
دبیرخانه شورای عالی تهیه و ارسال 
گردد. 3 � مکاتبه الزم از طرف رئیس 

شورای عالی شهرسازی و معماری 
با رئیس قوه قضائی��ه به منظور لغو 
احکام صادره درباره س��اخت و ساز 

در این منطقه صورت گیرد. 
4� مراجع استانی بر جلوگیری 
از ادامه هرگونه ساخت و ساز در 

این محدوده ملزم می باشند. 
5 � ش��هرداری لواسان از صدور 
هرگونه مجوز ساخت و ساز در 

این محدوده منع می شود. 
د  نه ه��ای جه��ا رتخا ا 6 � وز
کش��اورزی و نی��رو و س��ازمان 
حفاظت محیط زیست، نسبت 
به پیگیری حقوقی رعایت حریم 
کیفی سد لتیان و جلوگیری از 
تغییر کاربری اراضی کشاورزی 

و باغات اقدام نمایند. 
7� براس��اس اجرای قانون منع 
فروش زمین های فاقد کاربری 
مس��کونی... و قان��ون حف��ظ 
کاربری اراض��ی زراعی و باغات، 
دس��تگاه های زیربنایی نسبت 
به ارائه خدمات در این محدوده 
منع می گردن��د. مراتب جهت 
اس��تحضار و ص��دور دس��تور 
اقدام��ات مقتض��ی براس��اس 
مفاد بندهای 1، 4، 5 و 7 اعالم 
می گردد. صدور دستور تسریع 
موج��ب مزی��د امتنان اس��ت. 
مع��اون معماری و شهرس��ازی 
و دبیر ش��ورای عالی معماری و 

شهرسازی � پیروزحناچی 

به مناسبت بزرگداشت دهه فجر صورت گرفت
برنامه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

مرغ های لواسان بیشتر پر می کشند

از 12 تا 22 بهمن ماه کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان به مناسبت ایام مبارک دهه فجر برنامه های 
متنوعی را برای کودکان و نوجوانان لواس��ان برگزار 
کرد. مهدخت اصفهانی، مسئول کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان لواسان درباره اقدامات این کانون 
در سالگرد پیروزی انقالب اسالمی به خبرنگار نشریه 

لواس��ان گفت: در این 10 روز، دانش آموزان مقاطع 
مختل��ف، ه��ر دو کالس در ی��ک روز از برنامه های 
ویژه این ایام کانون اس��تفاده کردن��د.  وی در مورد 
برنامه هاید یاد ش��ده افزود: معرفی ش��خصیت امام 
خمینی )ره( برگزاری کارگاه های کاردستی، سفال 
و نقاشی و برگزاری مس��ابقه ویژه این ایام و مسابقه 
کتابخوانی از جمله اقدامات انجام گرفته در طول 
این ده روز بوده است.  اصفهانی همچنین گفت: 
برگ��زاری نمایش��گاه آثار هنری اعض��ای کانون 
و دانش آموزان، دبس��تان پیام ش��هید لواسان از 
دیگر برنامه های ای��ن مرکز بوده اس��ت. وی در 
مورد برنامه های آخر س��ال کانون افزود: اجرای 
نمایش های عروسکی »بازی مدادها«  و » نشان 

آدمیت « و معرفی آداب و رسوم چهارشنبه سوری 
برای اعض��ا از جمله اقدامات اس��فند ماه خواهد 
بود. مس��ئول کانون در پایان اسامی برگزیدگان 
مسابقه کتابخوانی را به این شرح اعالم کرد: علی 
میرزایی، سینا خسروی، علی عابد، عرشیا احمدی 

و مهسا زینلی.    

خبر

یادداشت
فراخوان جـذب آگهی های 

خانوادگی
اع�الم خب�ر و گفت�ن تبری�ک تول�د، ازدواج ، 
موفقیت های تحصیلی و کاری و سال نو عزیزان 
خانواده ها یک نیاز اجتماعی اس�ت که موجب 
مس�تحکم تر ش�دن پیوندهای عاطفی، سببی 
و نسبی می گردد. از این رو، نش�ریه لواسان به 
عنوان یک رسانه ش�هری که هم اکنون دارای 
ش�مارگان باال و حوزه توزیع گس�ترده اس�ت، 
بنا دارد اقدام به جذب آگهی های همش�هریان 
در م�وارد یادش�ده نماید.بدیهی اس�ت چاپ 
آگهی های تسلیت، یادبود و پیام های شخصی از 
جمله اعالم اشیا و مدارک گمشده نیز شامل این 

نوع آگهی ها می شود.   
26551917-26559750


