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اردیبهش�ت؛ فرصت�ی ب�رای 
حمایت از فرهنگ

بیشتر مناطق کشور ما در ماه اردیبهشت، دیدنی تر از هر ماه 
دیگری است. در لواسان هم هنرنمایی طبیعت و شکوفه های 
گیالس در اردیبهشت به اوج خود می رسد؛ به عبارت دیگر، 

اردیبهشت رویدادی است به وسعت یک کشور. 
اردیبهش�ت در تقویم هم جایگاه ویژه ای دارد؛ تقویم را که 
ورق می زنیم روزهای زیادی در این ماه، روزهای بزرگداشت 
مفاخر بزرگ کش�ورمان و نیز مناس�بت های جهانی اس�ت: 

بزرگداشت سعدی، خیام، فردوسی، شیخ صدوق و...
 مرور بیش�تر تقویم، ما را به مناسبت های فرهنگی و مرتبط 
با آن می رساند: روز معلم، روز کارگر، روز شورا ها، روز اسناد 
ملی و میراث مکت�وب، روز ارتباطات و رواب�ط عمومی  ، روز 
میراث فرهنگ�ی، روز خلیج فارس و نمایش�گاه بین المللی 
کتاب تهران که همه در تقویم اردیبهش�ت ماه هر ساله مان 

قرار دارد. 
به نظر می رس�د ای�ن ماه فرصت مغتنمی اس�ت ب�رای ارائه 
برنامه های�ی با محور ه�ای فرهنگی و هنری و پش�تیبانی و 
حمایت از این برنامه ها؛ به گونه ای که خروجی آن به ش�کوه 
فرهنگ و هنر شهرمان و همین طور آشتی مردم با فرهنگ 

اصیل اسالمی و ایرانی بینجامد. 
متاسفانه توقف فعالیت های فرهنگی و هنری در سال های 
گذش�ته، هزین�ه بس�یار س�نگینی را آرام آرام بر دوش 
مردم س�وار کرد و عالوه بر اینکه باعث ایجاد فاصله بین 
مسئوالن شهری و ش�هروندان ش�د، روح مردم را نیز به 
یک رخوت عمیق فرو برد. البته باید اذعان کرد که انجام 
برخی برنامه ها با محوریت فرهنگی و هنری به طور جسته 
و گریخته در مدارس و مساجد، توانست روند ادامه حیات 
ای�ن عنصر جدایی ناپذی�ررا از اجتماع  تداوم بخش�د اما 

کافی نبود. 
پس باید ای�ن نوع برنامه ها از محاق خارج ش�ده و به صورت 
گسترده و به ش�کل های مختلف فرهنگی و هنری در سطح 
ش�هر ارائه شود. خوش�بختانه شورای شهر و ش�هرداری به 
عنوان متولیان مدیریت ش�هری در این مسیر گام نهاده اند 
و پس از تجربه موفق راه اندازی نش�ریه لواسان و تولید چند 
کتاب با موضوعات مختلف، اکنون با ورود به فضاسازی های 
زیبای ش�هری توام با ارائه آثار هنری، گامی دیگر برداش�ته 
شده تا آرامش که س�هم اصلی مردم از ش�هر است، به آنان 

هدیه شود.

سرمقاله

رو نمایی از سردیس جدید امام خمینی )ره(

رحل�ت بنیانگ�ذار جمهوری 
هب�ر  ن و ر ا ی�ر می ا س�ال ا
کبی�ر انق�الب حض�رت ام�ام 

خمینی)ره( تسلیت باد.

همزمان با س��الروز بعثت حضرت ختمی 
مرتبت، محمد مصطفی )ص( از سردیس 

جدید امام خمینی )ره( رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار ما، امام جمعه لواسانات 
در مراس��م رونمایی از این اثر که با حضور 
جمعی از خانواده های معزز شهدا، اعضای 
شورای شهر، ش��هردار، بخشدار و مدیران 
ادارات مختل��ف در مح��ل می��دان ام��ام 
خمینی )ره( گلندوئک برگزار ش��د، گفت: 
»امروز بسیار خوش��حال و خوشنودیم که 
س��ردیس حضرت امام در میدان امام )ره( 
لواسان به مناسبت بعثت پیامبر اعظم )ص( 
رونمایی شد و ما این نماد و هویت اسالمی، 

ایرانی خودمان را خواهیم داشت.
حجت االسالم سید سعید لواسانی با بیان 
اینکه حضرت امام خمین��ی )ره(، هویت، 

شناس��نامه و حقیقت ماس��ت، افزود: »به 
تعبیر زیبای مقام معظم رهبری، این زمان 

و دوران، زمان و دوران حضرت امام خمینی 
)ره( است و ما سر سفره پر برکت حضرت 
نشس��ته ایم. البته فقط ما نیستیم، خیلی 
از مردم جهان هم همی��ن طورند؛ همین 
حاال مردم یمن س��ر س��فره حضرت امام 
نشسته اند، مردم فلسطین، سوریه، عراق، 
لبنان و خیلی از مسلمانان همین گونه اند.«

وی اظهار کرد: »این مراسم رونمایی نمادین، 
مقدمه ای اس��ت برای همه ما که بدانیم امام 
)ره( نه فقط در تابلو، یا عکس و مجسمه، بلکه 
باید در عقل خودمان تجل��ی پیدا کند و بعد 

هم در دل ما حضور داشته باشد.« 
امام جمعه لواس��انات با تاکی��د بر جایگاه 
مهم امام )ره( تصریح کرد: »ما باید با امام 

زندگی، حرکت و رشد کنیم. اگر این اتفاق 
بیفت��د می توانیم مدعی ش��ویم ک��ه راه و 
مکتب ایشان را پیگیری کردیم. ان شاء ا... 
لواسان ش��هر امام، ش��هیدان و خط امام 

خواهد بود.«
در ادامه این مراسم، مجید فتاحی، رئیس 
ش��ورای ش��هر،  گزارش کوتاه��ی از روند 
جابجایی و ساخت سردیس جدید حضرت 
امام )ره( را به سمع و نظر حاضران رساند. 

 این گزارش حاکی است؛ کار نصب سردیس 
چند روز پیش از رونمایی آن انجام ش��ده 
بود و پرتره امام )ره( را علی حس��ین خان، 
هنرمند مجس��مه س��از، طراحی کرده و 

ساخته است.

مع��اون امور ش��هرداری های س��ازمان 
ش��هرداری ها و دهیاری های کش��ور از 
تدوین دستورالعمل جدید درجه بندی 
ش��هرداری های کش��ور ب��ا در نظ��ر 
گرفتن ش��اخص های درآمد، جمعیت 
و تقس��یمات کش��وری و اب��الغ آن به 

استانداری ها خبر داد. 
علی نوذرپور در گفت وگو با ایسنا اعالم 
کرد ک��ه در این دس��تورالعمل جداول 
کس��ب امتی��از درآم��د، ب��ا اختصاص 
کمینه)کمترین( امتیاز به شهرداری های 
کم درآمد و بیش��ینه )بیشترین( امتیاز 
ب��ه ش��هرداری های پر درآمد کش��ور و 
با برق��راری رابط��ه منطقی بی��ن بازه 
تغییرات درآمد ش��هرداری های کشور 
طراحی شده است. به گفته معاون امور 
ش��هرداری های سازمان ش��هرداری ها 
و دهیاری های کش��ور همچنین نحوه 
امتیازدهی ش��اخص جمعی��ت در این 
دس��تورالعمل بر اس��اس بازه جمعیتی 

ش��هرهای ایران، مطاب��ق آخرین آمار 
به روز و مصوب کش��وری، طبقه بندی 

شده است. 
نوذرپور اف��زود: در این دس��تورالعمل، 
ش��اخص تقس��یمات کش��وری مبنی 
بر موقعیت ش��هر از لحاظ تقس��یمات 
کش��وری با توجه به درجه استانداری، 
فرمان��داری و بخش��داری امتیازبندی 

شده است.
گفتنی اس��ت این دس��تورالعمل از این 
پس مالک بررسی و انطباق درخواست 
ش��هرداری ها ب��رای درجه بندی جدید 
خواه��د بود ک��ه می بایس��تی از طریق 
معاونت ه��ای هماهنگی ام��ور عمرانی 
اس��تانداری ها ب��ه حوزه معاون��ت امور 
ش��هرداری های سازمان ش��هرداری ها 
و دهیاری های کش��ور ارس��ال ش��ود. 
درجه بن��دی ش��هرداری ها پیش از این 
براس��اس دس��تورالعمل مصوب س��ال 

1366 صورت می گرفت.     

دستورالعمل جدید 
در درجه بندی شهرداری های کشور چهارمین گلخان��ه مکانیزه ب��رای تولید 

گیاهان آپارتمانی خردادماه به بهره برداری 
می رس��د.  به گزارش خبرن��گار ما، واحد 
فضای س��بز ش��هرداری، عالوه بر اصالح 
فضای س��بز موجود، س��اخت چهارمین 

گلخانه مکانیزه را ب��ه منظور تولید گیاهان 
آپارتمانی آغاز کرده اس��ت.  بهره برداری از 
فاز نخست گلخانه جدید در گستره ۲۵۰ متر 
مربع و ظرفیت تولید و پرورش ۲۰گونه انواع 
گل وگیاه آپارتمانی اوایل خردادماه امسال 

خواهد بود.   هدف از س��اخت این گلخانه، 
تامین گل و گی��اه آپارتمان��ی موردنیاز در 
ش��هرداری و در مراحل بعدی پاسخگویی 
به درخواست سایر سازمان ها در این زمینه 

اعالم شده است.

بهره برداری از چهارمین گلخانه مکانیزه؛ خرداد امسال

بهره برداری از  فاز نخست بوستان قاضی آباد؛ اواخر بهار

آغاز ساخت بوفه و رستوران در فاز 2 بوستان قاضی آباد

فاز نخست بوس��تان قاضی آباد، اواخر 
خردادماه امس��ال ب��ه بهره ب��رداری 
می رسد.  به گزارش خبرنگار ما، در حال 
حاضر، اقدامات زیربنایی از جمله نصب 
پایه های روشنایی، نصب سامانه آبیاری 

و آبنما، سامانه صوتی، پیاده رو سازی 
و... در این بوستان انجام شده و با توجه 
به زمانبندی پروژه س��اخت بوس��تان 
قاضی آباد، مراحل اجرایی آن بویژه در 
فاز جنوبی به سرعت در حال پیشرفت 

است. این گزارش حاکی است؛ با پایان 
کاشت گل و گیاه در اواخر خرداد ماه، 
از فاز نخست این بوستان شامل ضلع 
جنوبی بلوار و دره خیابان زین الدین، 

بهره برداری می شود.

با پایان دیوارچینی، س��اخت بنای بوفه 
و رستوران در فاز ۲ بوستان قاضی آباد 

آغاز شد. 
به گزارش خبرنگار ما، همزمان با اتمام 
مراح��ل خاکبرداری، تس��طیح و دیوار 
چینی )س��نگ چینی( ضلع ش��مالی 

بوستان قاضی آباد، س��اخت بنای بوفه 
و رس��توران، همچنین ایزوالس��یون و 
آب بندی استخرهای این مجموعه آغاز 

شده است. 
بر پایه این گزارش، مس��احت فاز ۲ این 
بوستان، حدود 1۲هزار مترمربع است 

که انواع آالچیق، پیاده راه های آبی، بوفه 
و رستوران را شامل می شود. 

همچنین برای ایجاد چش��م انداز زیبا 
در فاز ۲ بوس��تان قاضی آب��اد، از انواع 
نور پ��ردازی، ف��واره و آبنم��ا اس��تفاده 

می شود.

کاشت بیش از ۳۰هزار گلدان رز در شهر
واحد فضای سبز شهرداری لواسان، از نخستین روزهای فروردین 
ماه، انواع گل و گیاه را در بوستان ها، فضای سبز حاشیه بلوار ها و 
میدان های شهر کاشته است.  به گزارش خبرنگار ما، شهر لواسان 
با آغاز فصل بهار، شاهد کاش��ت هزاران گلدان انواع گل و گیاه از 
جمله 3۰هزار گل��دان گل رز در دو طرف حد فاصل کمربندی تا 
میدان ناران، همچنین بلوار باستی، میدان امام )گلندوئک(، میدان 
قائم )زردبند( و... بوده اس��ت.  قرار است در مرحله اول این طرح، 
حدود ۵۰هزار گلدان از انواع گونه ها و واریته های رز در طیفی از 
رنگ های مختلف در سطح شهر کاشته شود تا نمای شهر زیبا تر 

از همیشه باشد.

نصب برج نوری در سه نقطه شهر
برای تامین روشنایی هر چه بهتر در بوستان ها و میدان ها، پنج عدد 
برج نوری در سه نقطه از شهر لواسان نصب شد.  به گزارش خبرنگار 
ما، به منظور روشنایی کامل بوستان ها و میدان ها، همچنین تامین 
امنیت و دید کامل ش��هروندان در هنگام شب، ۵ عدد برج نوری 
1۲ و 1۸ متری در مناطق مختلف ش��هر نصب ش��ده است.  این 
گزارش حاکی است؛ با توجه به اولویت مسیر ها و میزان اهمیت و 
نیاز آن ها به روشنایی، سه برج نوری در شهرک آزادگان، یک برج 
نوری در کنار پل نجارکال و یک برج نوری در گلخانه ش��هرداری 

نصب شده است. 

پیام مقام معظم رهبری به مناسبت روز شوراها 

ناظران امین فعالیت های شهرداری باشید

تنها کسی که باید دگرگون شود خودتان هستید، 
خودتان که دگرگون ش�وید، همه اوضاع و شرایط 

پیرامون تان نیز دگرگون می شود. 

آموزش؛ تنها 
راهکار ارتقای 

مهارت های 
انسانی

فصل نسل کشی 
بلبل ها

گفت و گو با 
زوج گیاه پزشک

سرطان 
مساوی با مرگ 

نیست

طرح: مریم جالئیان
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رهبر معظم انقالب، در پیام خود به مناسبت آغاز  به 
کار شوراهای اسالمی شهر و روستا فرمودند: »باید 
حفظ هویت و اصالت شهرها و روستاها، پایبندی به 
معماری اسالمی و ایرانی، رعایت زیبایی و استحکام 
بناها، ترویج فرهنگ، نظم و قانون، گس��ترش دین 
و اخالق، آس��ان س��ازی خدمت رس��انی و عدالت، 
فراگیری در خدمات ش��هری و توسعه فضای سبز، 
اهتمام به سالمت محیط زیست، توجه به نیازهای 
جانبازان و مصدومان جسمی، نگاه عدالت گستر به 
محله ها و اشخاص محروم و توجه به جوانان برجسته 

شود و مد نظر قرار گیرد.«
 ایشان مالک گزینش شهرداران و دهیاران را امانت، 
دینداری، کفایت، کارآمدی، نجابت و حسن سلوک 
با مردم دانستند و افزودند: »دخالت جناح بندی ها 
و انگیزه های حزبی، گروهی، ش��خصی و طایفه ای 
در این وظیفه، زهر مهلکی است که شوراها را از کار 
می اندازد و آن را کم سو و گاه زیان بخش می سازد.«      
 شهرهای کوچک و عدم تطابق اجرایی در قوانین

با وجود ریزبینی های قانونی در خصوص شوراهای 
اسالمی ش��هر و روس��تا، عملکرد اعضای این نهاد 
مردمی که هدفش مش��ارکت م��ردم در مدیریت 
شهرها و روستاهای خودشان است، گاهی وضعیت 
منارجنبان اصفهان را پیدا می کند که در انتظار تکان 
و جنباندن هم هس��تند و هر بهانه ای کافی است تا 
عظمت وضع قوانین موج��ود و ضرورت اجرایی آن 
زیر سوال برود. متاسفانه در برخی شهرهای کوچک، 
عدم تطابق اجرایی در قوانین تصریح ش��ده ای   که 
شوراهای اسالمی ش��هر را ناظران اجرایی مدیریت 
ش��هری می داند، آنها را تبدیل می کند به مدیریت 
شهری؛ این در حالی است که آنها انتخاب می شوند 
تا نماینده امین مردم به عنوان ناظ��ران قانونی، در 
اجرای گام های س��ازندگی برای ش��هر و روستای 
خویش باش��ند. آنها انتخاب می شوند تا امین مردم 
در الیه های اجرایی و صرف بیت المال برای آبادانی 
عمرانی و فرهنگی ش��هرها و روستاهایشان باشند. 
اما تغییر در نوع نگرش این نمایندگان گاهی منجر 
می ش��ود به تبدیل عنوان ش��ورای اسالمی شهر به 
شورای اسالمی شهرداری یا دهیاری! در واقع گویا 
ایشان منتخب مردم هستند برای جزئیاتی که وضع 
قوانین اجرایی آن بر عهده شهرداران و دهیاران است.   
متاسفانه در آسیب شناس��ی وضع ایده آل و خوب 
مدیریت شورایی باید گفت، برخی شهرهای کوچک 
آبستن درگیری های طایفه ای و گروکشی های درون 
شورایی هستند که اولین آسیب آن به همان مردم 

بر می گردد که به ایش��ان رای داده اند. وزن سنگین 
بیت المال و سهم باالی اعتماد مردم و قانون به این 
نهاد مردمی، مسئولیت این گروه از خدمتگزاران به 
مردم را خاص تر کرده است و بدیهی است ثقل تعهد 
و امانت، س��ختی اعتقادی و امانتداری این مدیران 

شهری را دو چندان می کند. 

 از کجا تا کجا   
در برخی ش��هرها که جلسات ش��وراهای شهری و 
شهرداری آنها عنوان »جنگ قندان ها« گرفت یا در 
اثر درگیری های لفظ��ی و فیزیکی و بی حرمتی ها، 
شورای اس��المی شهر منحل ش��د، یا شهردار عزل 
شد، زشتی هایی اس��ت که تنها دلیلش اجرا نکردن 
قان��ون در چارچوبی اس��ت که وظایف ش��هردار و 
شورای اسالمی شهر را به خوبی تفکیک کرده است. 
عدم نظارت بر این تفکره��ای جمعی- خصوصاً در 
ش��هرهای کوچک و دور از مرکز استان- متاسفانه 
موجب بی اعتمادی مردم به اصل قانون و البته ایجاد 
رقابت برای شورا شدن به هر قیمتی! شده است. چرا 
که وقتی قانون چراغ خام��وش حرکت کند، بیش 
از آنکه تحکم قانون به چش��م بیاید، راه های فرار و 
سوءاستفاده از آن مورد استفاده قرار می گیرد. افراد 
موقعیت را فدای ورزش��کار بودن و هنرپیشه بودن 
یا هر ویژگی و توانمندی بارزی که دارند، می کنند 
و کاندیدا می ش��وند تا مدیر ش��هری شوند. غافل از 
اینکه مدیریت شهر، آموزه هایی دارد که مهمترین 
بخش آن سواد شهری و مدیریتی به همراه خصلت 
امانتداری اس��ت که قطع��اً به عنوان ش��هروندان 
مسلمان همه داریم اما اصل مهم تر، دارا بودن تبحر 

مدیریت شهری است که در واقع به معنای داشتن 
تخصص است.

گروکش��ی های درون ش��ورایی و دخالت های این 
نمایندگان مردم در جزئی ترین امور شهرداری ها در 
برخی شهرها و روستاها کار را به جایی رسانده است 
که عنوان شورای شهرداری بیش��تر برازنده ایشان 

است تا عنوان شورای شهر.
ش��اید در برخی ش��هرها چ��ون پرند، باقرش��هر، 
حس��ن آباد و ...، در طول فعالیت چهار دوره شورای 
شهر شاهد سازندگی و آبادانی بوده ایم اما شهرهایی 
نیز هستند که جایگاه شورای اسالمی شهر به اندازه 
دخالت در نوع رنگ لباس پرس��نل شهرداری تنزل 
کرده است. دو سال از دوره شورایی شدنشان گذشته 
است اما در نمایه عملکردی خویش هیچ حرفی برای 
گفتن ندارند. در جبران این غفلت از خدمت، حواشی  
دارند که در شأن یک ش��هروند نیست، چه رسد به 

فردی که نماینده صدها شهروند است.
قطعاً این امر بی��ش از آنکه به نگاه قانون و ماده های 
قانونی به این نهاد مردم��ی برگردد، به عدم نظارت 
صحی��ح در منش��ورهای اجرایی فعالیت ش��وراها 
برمی گردد که س��خت اس��ت، رس��یدگی به سوء 
مدیریت هایی که تنها دلیلش ش��اید عدم س��وابق 

مدیریتی ایشان قبل از شورا بودنشان است.

  شلوراهای اسلامی به تاکید قانون، جایگاه 
تصمیم سازی دارند       

اعتماد مردم یک ارزش اس��ت و این ارزشی که در 
عرف به افراد، جایگاه تصمیم سازی می دهد، قطعاً 
یک مسئولیت شرعی نیز برای آن هاست. بیت المال 

تنها ریال نیست؛ ابزار، ارتباطات و زمانی که به عنوان 
مدیر در اختیار افراد قرار می گیرد بیت المالی است 
که حضرت علی)ع(آن را با ذغالی داغ در دست یکی 
از یارانش به مثال کشید. شوراهای اسالمی به تاکید 
قانون، جایگاه تصمیم سازی دارند و باید بنا به منابع 
موجود و مواد قانونی صرفاً ناظران امین فعالیت های 
شهرداری باشند و در فضای دوستی و تعامل اجازه 
دهند، شهرداران کمی با فراغ بال مدیریتی، چند و 
چون ساختن و آبادانی را در عملکرد خود ثبت کنند، 
نه اینکه خدای ناکرده به فکر تامی��ن تعداد رای از 

میان اعضا باشند برای روز مبادا که مبادا... .
در اغلب انتخاب ها فردی شهردار می شود که سابقه 
مدیریتی درخش��انی دارد و قبال حس��ن مدیریتی 
داشته اس��ت که مالک انتخاب او شده است. نباید 
دس��ت این مردان و زنان س��ازندگی را با منت های 
ایل و طایفه ای و تفکرات بسته محلی، در گل تدبیر 
برای ماندن گذاش��ت. متاسفانه در برخی شهرهای 
کوچک کار آن قدر سخت می ش��ود که شهرداران 
اس��تعفا می دهند! یا کار به جایی می رسد که خود 
نهاد مردمی ش��ورا منحل می ش��ود. این قبیل امور 
ضعف قانونی نیست و در واقع ضعف نظارتی از سوی 
نهادهای مربوطه است که گاهی الزم است به فوریت 
روابط اجرایی بین شهرداران و دهیاران و شوراها را 

بجد نظارت و مدیریت کنند.

  روز شوراها مبارک  
سخت ترین کار، کاری است که هر آنچه داری، از منابع 
مالی تا جایگاه اداری، امانت افرادی باش��د که تو را به 
جای خود گذاش��ته اند که تصمیم بس��ازی. در استان 
تهران، شهرها و روستاهای بسیاری داریم که در سایه 
تعامل خوب ش��هرداران و شوراهای شهر، ایده آل های 
خدمتی بزرگی را به منصه ظهور گذاش��ته اند که تنها 
گفتن »خدا قوت« دل شهروندان آن شهر را برای تقدیر 
از نمایندگانش��ان آرام نمی کند و آنها در سایه حسن 
انتخاب خود و خوبی عملکرد شوراهای شهر خود، به 
زیبایی واژه اعتماد می رسند و با تعصب بسیار، شورای 

اسالمی شهر خود را دوست دارند.
در این شهرها که تعدادشان هم کم نیست، اعضای 
شورای اسالمی ش��هر مانند منار جنبان، در کمین 
حرکت هم نیس��تند برای حرکت بعدی، بلکه آنها 
کنار هم هس��تند، با هم هس��تند و برای مردم، این 
با هم ب��ودن را به بهترین ص��ورت تبدیل به خاطره 
خوش خدمت می کنند، روز ش��ورا بر همه مردان و 

زنان امانتدار این عرصه مبارک باد.                    

پیام مقام معظم رهبری به مناسبت روز شوراها 

ناظران امین فعالیت های شهرداری باشید

خبر

دیدار نوروزی مسئوالن شهرستان
 با شیخ نور

ن  ر شهرس��تا ن��دا ما فر
ش��میرانات هم��راه ب��ا 
ش��ماری از مس��ئوالن و 
مدیران ش��هری لواسان، 
به دیدار حجت االس��الم 
والمس��لمین ناطق نوری 

رفتند. 
به گزارش خبرنگار ما، در  

آخرین روزهای فروردین 
م��اه امس��ال، ع��زت اهلل 
خانمحم��دی، فرمان��دار 
شهرستان ش��میرانات به همراه اعضای ش��ورای شهر، شهردار 
و بخشدار لواس��ان با شیخ نور دیدار کردند و س��ال نو را به وی 

تبریک گفتند. 
این گزارش حاکی اس��ت؛ رئیس دفتر بازرسی مقام معظم 
رهبری در این دیدار که در محل کار وی در حوزه علمیه امام 
حسن مجتبی )ع( انجام شد، با تبریک سال نو به مهمانان، 
برای آن��ان در انجام وظای��ف و مسئولیت هایش��ان آرزوی 

موفقیت کرد.

دیدار 10 ساعته  
فرماندار شمیرانات از لواسانات 

فرماندار شهرستان شمیرانات، همراه با  برخی مسئوالن، از مناطق 
مختلف لواسانات دیدار کرد. 

به گزارش خبرنگار ما، به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان 
ش��میرانات، عزت ا... خانمحمدی فرماندار، س��ید علیرضا برقعی 
معاون سیاس��ی انتظامی، حجت ا... مهدوی معاون عمرانی، فرید 
حمدحیدری بخشدار لواس��ان و جمعی از مسئوالن شهرستان از 

مناطق مختلف لواسانات دیدن کردند.
 در این دیدار 10 ساعته، اخبار مختلفی از سوی مسئوالن محلی و 

مردم به فرماندار شهرستان شمیرانات اعالم شد. 

همزمان با کوچ عشایر، نخستین نشست شورای عشایری 
شهرستان شمیرانات برگزار شد

فرماندار: عشایر شایسته حمایت هستند
»زندگی عشایری در دشت   

الر ب��رای فرمان��داری یک 
اص��ل مه��م اس��ت و همه 
متولیان ام��ر، باید در ارائه 
خدم��ت به عش��ایر تالش 

بیشتری کنند.« 
به گ��زارش خبرن��گار ما و 
به نق��ل از رواب��ط عمومی 
ر  ن��دا ن��داری، فرما فرما
شهرستان ش��میرانات در 
نخستین نشس��ت شورای 
عشایری شهرستان ش��میرانات با بیان این مطلب افزود: »جامعه 
عشایر در طول س��الیان متمادی، در بخش اقتصادی برای کشور 
اثرگذار بودند و با تولیدات موثر خود در بخش محصوالت کشاورزی 

و دامی، گامی مهم برای خودکفایی برداشتند.« 
عزت ا... خانمحمدی با تاکید بر اینکه عش��ایر شایس��ته حمایت 
هس��تند و باید تمامی مدیران اجرایی برای حمایت از این جامعه 
تولیدکننده بکوش��ند، تصریح کرد: »متاس��فانه در این س��ال ها 
هکتار ها زمین به دالیل نامعلوم در تصرف افرادی خاص قرار گرفته 
است و این افراد با ساخت و سازهای غیرمجاز، منابع طبیعی را مورد 

تهاجم و سوءاستفاده قرار داده اند.« 
فرماندار شمیرانات با بیان اینکه باید با اقدامات راهبردی و جهادی 
جلوی متصرف��ان اراضی ملی را گرفت، تاکید ک��رد: »ما به دنبال 
مب��ارزه جدی با زمین خواری هس��تیم و فرمان��داری با همکاری 
دستگاه های اجرایی، قضایی و... با تمام قوا مقابل این سودجویان 
می ایستد.«  خانمحمدی با قدردانی از اقدامات ماموران حفاظت از 
محیط زیست در جلوگیری از مشکالت زیست محیطی در دشت 
الر خاطرنشان کرد: »توجه به مس��ائل محیط زیست برای ما یک 
اصل است و جامعه عشایر و گردشگرانی که قصد سفر به این مناطق 
را دارند حتما باید به مسائل زیست محیطی دقت کنند و با ماموران 

یگان حفاظت محیط زیست همکاری داشته باشند.« 
وی گفت: »در خصوص ش��یوه تامین اعتبار علوفه دام، تش��کیل 
تعاونی عشایری، توجه به امر بهداش��ت و درمان عشایر هم باید با 

اهتمام بیشتری، برنامه ریزی و اقدام شود.«

نقشه برداری 
برای تعریض گذرگاه سبو  
عملیات نقشه برداری برای تعریض گذرگاه سبو آغاز شد. 

 به گزارش خبرنگار ما، مسئول واحد عمران شهرداری لواسان 
گفت: »مراحل نخس��تین اجرای این طرح، از جمله میخ کوبی 
و نقش��ه برداری این گذرگاه به طول بی��ش از 2375متر انجام 

شده است.«
 س��ید مصطفی ایگه ای افزود: »همچنین کارهای مطالعاتی و 
طراحی پل های موردنیاز در این گذرگاه که 3 منطقه تیمورآباد، 
سبو کوچک و سبو بزرگ را دربر می گیرد، در حال انجام است.«

خبر کوتاه
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خیابان های شهر تا پایان شهریور آسفالت می شود
 جدول گ��ذاری و آس��فالت خیابان ه��ای اصلی ش��هر تا آخر 
شهریور ماه پایان می یابد. به گزارش خبرنگار ما، مسئول واحد 
عمران شهرداری لواسان گفت: »کار تراش آسفالت قدیمی در 
خیابان های کمربندی )ش��هید رجایی(، پیام، غدیر، امام حسن 
مجتبی)ع(، منتظری و... به مراحل پایانی خود رسیده و به زودی 
این معابر آسفالت می شود.« سید مصطفی ایگه ای با بیان این 
که وضعیت آسفالت خیابان های یادشده نامناسب بود، به گونه 
ای که با لکه گیری هم مشکلشان حل نمی شد، افزود: »در حال 
حاضر، اقدامات الزم برای برش آسفالت قدیمی انجام شده و به 
زودی شاهد آسفالت دوباره خیابان های مهم شهر خواهیم بود.«  
ایگه ای همچنین از جدول گذاری در خیابا ن های باغ گل، ش��هید 
طاهری، کمربندی )شهید رجایی( خبر داد و گفت: »جدول گذاری 
در این مناطق نیز آغاز ش��ده اس��ت و بنا داریم تا پایان تابستان، 
عملیات جدول گذاری و آس��فالت را در تمامی خیابان ها و محله های 

شهر لواسان  به پایان برسانیم.«   

 ساخت  کانال سنگی 500متری
 عملیات اجرایی س��اخت کانال سنگی الجو در روزهای پایانی 

اردیبهشت آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ما، مسئول واحد عمران شهرداری از آغاز به 
کار ساخت کانال سنگی به طول 500 متر، از محل دره الجو تا 

انتهای خیابان بیدمجنون خبر داد.
به گفته س��ید مصطفی ایگ����ه ای، این کان���ال با هدف جمع آوری 

آب های سطحی و س���یالب های فصلی ساخته می شود. 

پایان مرمت و لکه گیری آسفالت در سبو
مرمت و لکه گیری آسفالت معابر در منطقه سبو در حال انجام 
است. به گزارش خبرنگار ما، رضا یوسفی، مسئول واحد خدمات 
شهری شهرداری لواسان گفت: »کار لکه گیری و مرمت آسفالت 
خیابان و برخی کوچه های منطقه س��بو، از اواخر فروردین ماه 

آغاز شده است.«

استقبال شهروندان از کانکس پسماند خشک 
کانکس جمع آوری پسماند خش��ک مورد استقبال شهروندان 

قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار ما، آمار ارائه ش������ده از س��وی مسئول 
واحد خدمات شهری نشان می دهد که استقبال شهروندان از 
کانکس جمع آوری پس�����ماند خش�����ک همچنان رو به 

افزایش است.
واحد خدمات ش��ه����ری شهرداری لواس��ان اعالم کرد که 
کانکس جمع آوری پس��ماند خشک، هر روز از ساعت 9 تا 15  

آماده ارائه خدمات به مردم و دریافت پسماند خشک است. 
ضمن این که  روی این کانکس، با موضوع محیط زیست و زباله 

نقاشی شده است.  
گفتنی است؛ انتش��ار خبر عدم استقبال شهروندان از کانکس 
پسماند خشک در یکی از شماره های پیش������ین نشریه در 
سال گذشته، گالیه ش��هرداری بویژه واحد خدمات شهری را 

در پی داشت.

مدیران و مس��ئوالن ش��هری لواس��ان بر ضرورت 
س��اماندهی و مدیری��ت نخاله ه��ا و پس��ماندهای 

ساختمانی تاکید کردند. 
به گزارش خبرنگار ما، معاون پیشین اداری و مالی 
ش��هرداری لواس��ان در نشس��ت هم اندیشی برای 
ساماندهی و مدیریت پس��ماندهای ساختمانی که 
با حضور مسئوالن ش��هری و شماری از پیمانکاران 
برگزار ش��د، با تاکید بر ضرورت چاره اندیشی برای 

انتقال و دپو نخاله های س��اختمانی، خواستار ارائه 
راهکاره��ای عملی ب��رای جلوگی��ری از وضعیت 
نامناسب تخلیه نخاله ها و پسماندهای ساختمانی 

در شهر شد. 
نورا... اله داد همچنین با اشاره به آثار زیست محیطی 
ناش��ی از پسماندهای س��اختمانی گفت: »افزایش 
س��اخت و س��از در چند س��ال اخیر، موجب ایجاد 
نخاله های ساختمانی زیادی شده است که باید برای 

دپو و انتقال آن ها تدبیر درستی اندیشیده شود.«
نماینده محیط زیس��ت نیز در این نشست، از توجه 
شهرداری به موضوع آثار زیست محیطی نخاله های 
س��اختمانی قدردانی و ب��ر لزوم جلوگی��ری از آثار 

مخرب آن تاکید کرد. 
نماین��دگان ادارات مختلف هم با ابراز خوش��حالی 
از تش��کیل چنین جلس��اتی، بر ادام��ه همکاری و 
هماهنگی همه دستگاه های ذی ربط و پیمانکاران 
برای س��اماندهی پسماندهای س��اختمانی تاکید 

کردند. 
امیر افراسیابی، از پیمانکاران حاضر در این نشست 
هم با بیان اینکه پیمانکاران برای تخلیه نخاله ها در 
خارج از شهر هزینه زیادی باید متحمل شوند، اظهار 
کرد: »شهرداری و ارگان های ذی ربط باید محلی را 

در لواسان به تخلیه نخاله ها اختصاص دهند.«
محسن شاه پسند، یکی دیگر از پیمانکاران، ضرورت 
رعایت مسائل زیس��ت محیطی در تخلیه زباله ها و 

پسماندهای ادارات دولتی را یادآور شد.
این گ��زارش حاکی اس��ت؛ در پایان این نشس��ت، 
ب��ا بررس��ی پیش��نهاد ها و انتقادات مطرح ش��ده، 
تصمیم��ات الزم در زمینه رفع مش��کالت موجود 

گرفته شد. 
جلس��ه هم اندیش��ی برای س��اماندهی و مدیریت 
پس��ماندهای س��اختمانی با حضور نورا... اهلل داد، 
معاونت پیش��ین مال��ی و اداری ش��هرداری، رضا 
یوسفی مس��ئول واحد خدمات شهری، محمدرضا 
خندان مس��ئول روابط عمومی، ش��هاب بهمنش و 
یحیی حنانی نمایندگان بخشداری، سیاوش بهنام 
سرپرس��ت درمانگاه پیامبر اکرم )ص(، علی محمد 
س��البرزی نماین��ده محیط زیس��ت ش��میرانات، 
علی ابهری و س��یامک ابراهیمی مع��اون اجرایی و 
کار شناس محیط زیست سازمان مدیریت پسماند 
اسالمشهر، داود بیات سرمدی مدیرعامل سازمان 
پسماند شهرداری اسالمش��هر، سرگردعلی محمد 
فیروزه ای رئیس کالنتری لواس��ان، سرگرد سجاد 
جعفری راه��ور لواس��انات و داود اکب��ری، روح ا... 
خلیلی، عبدالحس��ین یونس��ی، امیر افراس��یابی، 
علیرضا حسنی، شایان کردبچه، هاشم افراسیابی، 
جابر حاجی مومجی، طهماس��ب افراسیابی، قاسم 
گلبداق، محسن شاه پسند و کیوان کرد بچه، همگی 
از پیمانکاران ساختمانی و گروه های ساختمانی در 

سالن کنفرانس شهرداری تشکیل شد.

همفکری برای ساماندهی نخاله های ساختمانی



نیم��ه دوم اردیبهش��ت م��اه ب��ود ک��ه 
س��اختمان جدید اداری ش��ورای شهر 
در بلوار باس��تی مورد بهره ب��رداری قرار 
گرفت. این س��اختمان در متراژ بیش از 
۱۸۰۰ مترمربع، در شش طبقه ساخته 
شده اس��ت. به گفته پیمانکار این پروژه، 
در پروژه تکمیل ساختمان چندمنظوره 
باستی، اغلب مصالح مصرفی از نوع ایرانی 
درجه یک بوده و با دیدگاه صرفه جویی 
در مصرف انرژی، دیواره��ای بیرونی از 
مصالح ب��ا ضریب انتقال ح��رارت پایین 
و پنجره ها ب��ه صورت دوج��داره به کار 

گرفته شده اند. 
 پیمانکار این پ��روژه درباره ویژگی های 
فنی و معماری این س��ازه بیشتر توضیح 

می دهد: 
 مشخصات پروژه 

ساختمان باستی، در انتهای بلوار باستی، 
سال ها در مالکیت شهرداری لواسان قرار 
داش��ت، اما نیمه کاره   رها ش��ده بود. در 
ابتدای سال ۱۳۹۳ ش��هرداری لواسان 
تصمیم به تکمیل این ساختمان گرفته 
و فرآیند طراحی پروژه آغاز شد. قرار شد 
ساختمان با دو کاربری مسکونی و اداری 
طراحی ش��ود و پس از تصحیح نقشه ها، 
اسناد مناقصه در اسفند ماه سال گذشته 
آماده و شرکت مهندسی آتی بنا آژند به 
عن��وان برنده مناقص��ه و پیمانکار پروژه 

انتخاب شد. 
ساختمان چندمنظوره باستی با مساحت 
بیش از ۱۸۲۰ مترمربع در ش��ش طبقه 
طراحی و ساخته شده است. طبقه ۱ و۲ 
پارکینگ و تاسیسات، طبقات اول و دوم 
با کاربری اداری و به عنوان س��اختمان 
شورای ش��هر لواس��ان و طبقات ۳و۴ با 
کاربری مس��کونی مورد اس��تفاده قرار 
خواهد گرفت. طبقات مسکونی و اداری، 
ورودی ه��ای جداگان��ه، دو پارکینگ و 

آسانسور مجزا دارد. 
  فرآیند اجرا

ای��ن پ��روژه ابت��دای س��ال ۹۳ تحویل 
پیمان��کار و عملی��ات اجرای��ی آن از 
اردیبهش��ت ماه سال گذش��ته آغاز شد. 
در مراحل ابتدایی و پ��س از بازدیدهای 

میدانی از س��ازه س��اختمان، مشخص 
ش��د به دلیل متروکه ماندن ساختمان 
و وقف��ه طوالن��ی در اجرای آن، س��ازه 
دچار آسیب های جدی و زنگ زدگی در 
قسمت های مختلف شده است. با توجه 
به تغییر کاربری س��اختمان، سازه نیاز 
به طراحی مجدد و مقاوم س��ازی داشت 
که اقدام��ات طراحی و کنترل مجدد آن 

صورت گرفته و نقشه های محاسباتی در 
مهر ماه س��ال ۹۳ در اختیار مجری قرار 
گرفت. در نقشه های جدید با اضافه شدن 
مهاربند، سیستم سازه ای از قاب خمشی 

به سیستم دو گانه تبدیل شد. 
ب��ا انتخاب مهن��دس مرادی ب��ه عنوان 
شهردار لواس��ان و حضور و تاکید مداوم 
ایش��ان بر تحویل هر چه سریع تر پروژه، 
س��رعت اجرا به طرز محسوسی افزایش 
یافته و عملیات مقاوم سازی سازه در آذر 

ماه ۹۳ به اتمام رسید و در اردیبهشت ماه 
۱۳۹۴ ساختمان آماده بهره برداری شد. 

 ویژگی ها
در پروژه تکمیل س��اختمان چند منظوره 
باس��تی اغلب مصالح مصرفی از نوع ایرانی 
درجه ی��ک بوده و جز در م��وارد اندک که 
کیفیت مصالح ایرانی مطلوب نبود از مصالح 
با کیفیت خارجی اس��تفاده شده است. در 
تطاب��ق با مبح��ث نوزدهم مق��ررات ملی 
ساختمان مبنی بر صرفه جویی در مصرف 
انرژی، دیوارهای بیرونی از مصالح با ضریب 
انتقال حرارت پایین و پنجره ها به صورت 
دو جداره به کار گرفته شده اند. تجهیزات 
تاسیس��ات مکانیکی به ص��ورت مرکزی 
بوده و دیگ چگالش��ی به کار برده شده در 
ساختمان با بازده ۹۸ درصد به عنوان نسل 
جدید دیگ های آبگرم محسوب می شود. 

فناوری نوین به کار رفته در این دیگ ها 
بر اساس بازیافت حداکثر انرژی حرارتی 
محصوالت احتراق و دود اس��توار است. 
سیس��تم کنت��رل بس��یار پیش��رفته و 
هوش��مند این دیگ ها دارای سنس��ور 
دمای هوای خارج س��اختمان است و با 
توجه به دمای هوای بیرون، نیاز حرارتی 
س��اختمان را تش��خیص داده و دم��ای 
آبگرم را تنظیم می کند تا شرایط داخل 
س��اختمان در محدوده آس��ایش تأمین 

و از تولید بی��ش از حد ان��رژی حرارتی 
جلوگیری ش��ود. همچنین این سیستم 
دارای قابلیت برنامه ریزی روزانه، هفتگی 
و ساالنه اس��ت و می توان برنامه ساعات 

کاری سیستم را تنظیم کرد. 
المپ های س��اختمان از ن���وع ج��دید 
)COB (chips on Board هستند. 
این المپ ها دارای راندمان نوری بس��یار 

باال و عم��ر فوق العاده  طوالنی هس��تند 
که اگر شرایط محیط بهره برداری طبق 
طراحی های مهندس��ی باش��د، عمر هر 
المپ حدود ۵۰هزار ساعت تخمین زده 

می شود. 
به طور کلی در این پروژه از با کیفیت ترین 
مصالح و با حداقل هزینه اس��تفاده شده 
است و در بیش��تر موارد عملیات اجرایی 
توس��ط پیمانکاران بومی لواسان انجام 

گرفته است.

خبر

نگاه

LAVASAN NEWS3شهر

پیمانکار پروژه تشریح کرد:

ویژگی های ساختمان جدید شورای شهر 

شورا

بهانه

در پروژه ساختمان باستی، اغلب 
مصال�ح مصرف�ی از ن�وع ایرانی 
درجه یک بوده و با دیدگاه صرفه 
جویی در مصرف انرژی، دیوارهای 
بیرونی از مصالح با ضریب انتقال 
حرارت پایین و پنجره ها به صورت 

دوجداره به کار گرفته شده اند

س�رعت اج�را ب�ه ط�رز 
محسوس�ی افزایش یافته 
و عملی�ات مق�اوم س�ازی 
سازه در آذر ماه ۹۳ به اتمام 
رس�ید و در اردیبهش�ت 
ماه ۱۳۹۴ س�اختمان آماده 

بهره برداری شد

معرف�ی مع�اون خدمات ش�هری 
شهرداری لواسان

معاون خدمات شهری شهرداری لواسان منصوب و معرفی شد. 
به گزارش خبرنگار ما، علی ش��یرخانی در مراس��می با حضور 
جمعی از مس��ئوالن واحدهای مختلف ش��هرداری، به سمت 

معاون جدید خدمات شهری معرفی شد. 
 شهردار لواس��ان در مراس��م معارفه معاون خدمات شهری با 
قدردانی از تالش های کارکنان ش��هرداری گف��ت: »امیدوارم 
با اتحاد و انس��جام، وحدت و همدلی، در راستای جلب رضایت 

شهروندان قدم برداریم.« 
مهندس مرادی افزود: »باید تمام توان خودمان را برای پیشبرد 
اهداف شهرداری در ارائه خدمات به شهروندان به کار گیریم.« 
وی همچنین از زحمات نورا... اهلل داد در زمان تصدی در پست 

معاونت مالی- اداری هم قدردانی کرد.

تجلیل از 
پیشکسوتان آموزش و پرورش

همزمان با هفته معلم، از تالش های ارزنده شماری از استادان 
و پیشکسوتان سنگر علم و دانش قدردانی شد.

به گزارش خبرنگار ما، در مراس��می که به منظور گرامیداشت 
مقام معلم، در دانشگاه علمی-کاربردی آیت ا... موحدی ساوجی 
برپا ش��د، کوش��ش های بی دریغ و خدمات صادقانه و ش��بانه 
روزی استادان دانش��گاه و معلمان ارج نهاده شد و  تعدادی از 
پیشکسوتان آموزش و پرورش به نمایندگی از این قشر فرهیخته 

موردتقدیر قرار گرفتند.
در این مراسم که بهنام صالحی زاده، عضو شورای اسالمی شهر، 
تاجیک ش��هردار شمشک و شماری از اس��تادان و دانشجویان 
حضور داشتند، موحدی ساوجی گزارش کوتاهی از فعالیت های 

این نهاد تمام وقف آموزشی را به  حاضران ارائه کرد.
مراس��م تجلیل از پیشکس��وتان آموزش و پ��رورش به همت 
دانشگاه علمی- کاربردی آیت ا... موحدی ساوجی برگزار شد.

پیام آوران نوروزی در لواسان
جواد انصافی از تولید فیلم مستند و داستانی »نوروز و پیام آوران 

نوروزی« در لواسان خبر داد. 
به گ��زارش خبرن��گار م��ا، کارگ��ردان و بازیگر تئا ت��ر گفت: 
»فیلمبرداری »نوروز و پیام آوران ن��وروزی« با موضوع نوروز، 
آداب نوروز و س��فره هفت س��ین، که یکی از آیین های کهن و 
پسندیده ما ایرانی هاس��ت، همزمان با سال نو در لواسان انجام 

شد.« 
به گفته وی، این فیلم که با همکاری و بازیگری جواد انصافی و 
مسترجرمن تولید شده، محصول مشترک ایران و فرانسه است 
و برای اولین بار در جشنواره فیلم های مستند فرانسه و ایران به 

نمایش درخواهد آمد. 
این گزارش حاکی است؛ گروه جواد انصافی در نوروز امسال، در 
یک برنامه مشترک با شهرداری، سازمان آب و گروه کوهنوردی 
لواسان، در روز سیزده بدر در محل ورودی شهر، جنب رودخانه 
لشگرک، برنامه شادی را همراه با موسیقی محلی اجرا کردند.  
در این ویژه برنامه، مس��ابقاتی با موض��وع زمین پاک، محیط 
زیس��ت و جلوگیری از آلودگی آب، برگزار و به برندگان جوایز 

نفیسی اهدا شد.

لواسان به سامانه هوشمند 
کنترل ترافیک نیاز دارد

ایجاد سامانه هوش��مند کنترل ترافیک برای نظارت بر رفت و 
آمد خودرو ها و به کارگیری دوربین های پردازشگر تصویری، از 
جمله مواردی است که در حال حاضر با توجه به روند رو به رشد 
ترافیک در مناطق مختلف لواسان ضروری به نظر می رسد.  اگر 
چه کمبود جای توقف خودرو ها، از دالیل مهم معضل ترافیک 
در لواس��ان محسوب می ش��ود، زیبنده نیس��ت که رفتارهای 
رانن��دگان، موجب اخالل در رفت و آم��د و بر هم خوردن نظم 
ترافیکی آن شود. متاس��فانه اکنون برخی رفتارهای ترافیکی، 
نحوه رانندگی و نوع توقف ها به گونه ای اس��ت که مش��کالت 

زیادی برای شهروندان ایجاد می کند. 
بنابرای��ن، ایجاد س��امانه هوش��مند و نظ��ارت لحظه ای بر 
عملکرد رانندگان با نصب دوربین در مکان های الزم، افزون 
بر کاهش تخلفات رانندگی، برخی رفتارهای ترافیکی و آثار 
و پیامدهای آن را در بلندمدت ب��ا کمترین هزینه مدیریت 
خواهد ک��رد و نتایجی که از اجرای طرح کنترل هوش��مند 
ترافیک حاصل خواهد شد، تغییر رفتار شهروندان را در شهر 

به همراه خواهد داشت.
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دیدگاه
چهره نازیبای لواسان 
ای��ن روزه��ا لواس��ان حس 
خوبی ن��دارد. اینج��ا کم کم 
ش��بیه ش��هرهایی می شود 
ک��ه دس��ت فروش هایش در 
گذرگاه ها بس��اط می کنند؛ 
شهرهایی که زنی، بچه ای، یا 
مردی،  با هزار حرف بی ربط 
و با رب��ط، از رهگ��ذران پول 
می خواه��د و بوی اس��پند و 
دود زغال برای »قربان صدقه 
رفتن« و »بده در راه خدا« به 

راه است. 
راه دور نروی��م. دو س��ال 
پی��ش را ب��ا امروز مقایس��ه 
کنی��د. این ه��ا از کج��ا پیدا 
ش��دند و ای��ن »معضل های 
اجتماعی« چطور سر از این 
ش��هر درآوردن��د؟ اگر کمی 
- فق��ط کم��ی - دیر ش��ود، 
ب��ه زودی کارت��ن خواب ها 
و بی خانمان ه��ا ه��م س��ر و 
کله ش��ان پیدا می شود. البته 
آنها هم حق زندگ��ی دارند، 
اما ریش��ه های این قربانیان 
آس��یب های اجتماعی، جای 
دیگری اس��ت و حضور آن ها 
صورت شهر را پرآبله می کند. 
جلوگی��ری از افزای��ش این 
رفتار، هم به عهده مسئوالن 
است و هم به عهده مردم. در 
این میان ش��اید سهم مردم 
بیش��تر از مس��ئوالن باشد. 
اگر در یک حرک��ت جمعی 
از آن ه��ا خرید نکنن��د، یا به 
دود اسپند آن ها پول ندهند، 
ن��ه گداپروری در ش��هر باب 
می ش��ود و نه دستفروش��ی. 
اگرچه دستفروش��ی ممکن 
اس��ت ش��غلی از س��ر نیاز و 
ناچاری باشد، اما ساماندهی 
و نظارت بر آن، به شکل رایج 
شهرهای مدرن دنیا، وظیفه 

مسئوالن است. 

جمع آوری
 سگ های ولگرد

مسئول واحد خدمات شهری 
شهرداری لواس��ان از اجرای 
طرح جمع آوری س��گ های 

ولگرد خبر داد. 
 به گ��زارش خبرنگار ما، رضا 
یوس��فی گفت: »جمع آوری 
س��گ های ولگ��رد را بخش 
خصوص به روش زنده گیری 
و به منظور تامی��ن امنیت و 
سالمت شهروندان و با کنترل 
و نظ��ارت دقیق ش��هرداری 

انجام می دهد.« 
وی در تش��ریح جزئی��ات 
اجرای این ط��رح افزود: »در 
این طرح که از ۲۱ اردیبهشت 
ماه آغاز شده است، سگ های 
ولگرد به ص��ورت زنده گیری 
جمع آوری و از شهر خارج و 
در مکانی که پیش بینی شده 
است واکس��ینه و نگهداری 

می شوند.«
 موض��وع س��گ های ولگرد 
از جمل��ه مش��کالتی بود که 
شهروندان گالیه های زیادی 
نس��بت به ولگردی آن ها در 

سطح شهر داشتند. 
ی�ن  ا ر  ن د ا ند و ش�هر
خص�وص می توانن�د ب�ا 
شماره تلفن265۴552۹ 

تماس بگیرند.

ساماندهی کسب و کار 
در لواسان

به منظور س��اماندهی کسب 
و کار و ایج��اد چش��م ان��داز 
مناسب، دکه های موجود در 
لواسان جمع آوری می شود. 

به گزارش خبرنگار ما، واحد 
خدمات شهری ش��هرداری 
لواسان، در ادامه برنامه های 
خ��ود، دکه ه��ای موجود در 
ش��هر را جمع آوری می کند 
که ب��ه صاحب��ان دکه ها نیز 
برای همکاری در جمع آوری 
آن ها اطالع رسانی شده است.

شهردار لواسان گفت: »ارزیابی 
مثبت هیات ارزیابی استانداری 
از عملک��رد ش��هرداری، نتیجه 
تالش صادقانه و ش��بانه روزی 

کارکنان آن بود.« 
به گ��زارش خبرنگار م��ا، علی 
مرادی در نشستی که با اعضای 
شورای اسالمی شهر و مسئوالن 
و مدیران شهری به مناسبت روز 
شوراها برگزار شد، افزود: »ما در 
شش ماه گذشته، بحرانی ترین 
دوران مدیریت شهری را پشت 
س��ر گذاش��تیم و از این پس با 
انگی��زه و تالش بیش��تری وارد 
مرحل��ه جدی��دی از خدم��ت 

رسانی به ش��هروندان خواهیم 
شد.« 

مهندس مرادی ب��ا تبریک روز 
شورا به اعضای شورای اسالمی 
ش��هر لواس��ان، از هم��کاری 
صمیمانه آنان با ش��هرداری در 
پیش��برد اه��داف و برنامه های 
ش��هرداری قدردانی و تصریح 
کرد: »الزمه برنامه ریزی برای 
کارهای ب��زرگ و انجام تحول 
پایدار و مدیری��ت تحول گرا در 
مجموعه ش��هرداری، همکاری 
و همراه��ی اعض��ای ش��ورا با 

برنامه های شهرداری است.« 
ش��هردار لواس��ان با ابراز گالیه 

از برخ��ی نواق��ص در زمین��ه 
زیباس��ازی ش��هر، بر آمادگی 
بیش از پیش مدیریت ش��هری 
برای ایجاد هماهنگی بیشتر بین 
ادارات مختلف ش��هر به منظور 

سرعت بخشیدن به فعالیت های 
عمرانی تاکید کرد. 

مرادی، نتیج��ه ارزیابی هیات 
ارزیابی اس��تانداری از عملکرد 
شهرداری لواسان را رضایتبخش 
و آن را حاصل ت��الش صادقانه 

کارکنان خواند و ابراز امیدواری 
کرد مدیریت ش��هری در آینده 
بتواند نقش مهم و تاثیرگذارتری 
را در زمینه خدمت به شهروندان 

لواسانی بر عهده گیرد. 
ن��ورا... اله داد، معاون پیش��ین 
مال��ی- اداری ش��هرداری هم 
در این نشس��ت ب��ا تبریک روز 
ش��ورا، از همدل��ی و هماهنگی 
مجموعه مدیریت شهری برای 
رفع مش��کالت و رس��یدگی به 
امور ش��هروندان قدردانی کرد 
و کم ش��دن فاصله بی��ن مردم 
و مس��ئوالن را رم��ز موفقیت و 

پیشرفت خواند. 

این گزارش حاکی است؛ مجید 
فتاحی، رئیس شورای شهر نیز 
در این نشس��ت، از فعالیت های 
شهرداری در زمینه های مختلف 
قدردانی و آمادگی شورا را برای 
همدل��ی و همکاری بیش��تر با 
مدیران و مس��ئوالن شهرداری 

اعالم کرد. 
نشست گرامیداشت روز شورا، 
پنجشنبه، دهم اردیبهشت،  در 
س��الن کنفرانس شهرداری و با 
حضور برخی از اعضای ش��ورا، 
شهردار و مس��ئوالن واحدهای 
مختل��ف ش��هرداری لواس��ان 

برگزار شد.

شهردار لواسان در نشست ویژه روز شوراها مطرح کرد: 
همراهی بیشتر اعضای شورا و شهرداری؛ الزمه مدیریت تحول گرا

شهردار لواسان: نواقص زیادی 
در زیباسازی شهر وجود دارد

 طرح: حمیدرضا مسیبی

ب��ه س��رعت می گ��ذرد و آنقدر 
س��رعتش زیاد اس��ت ک��ه وقتی 
پشت سرت را نگاه می کنی باورت 
نمی شود که با این سرعت گذشته، 
زم��ان را می گویم همانکه همه ما 
چشم باز کردن و بستن مان تعریف 

گذشت زمان است.

ماه ه��ای خوب رجب گذش��ت و 
ش��عبان هم. حاال بای��د با زیرکی 
برای تق��رب ب��ه درگاه خداوند از 
فرصت جدید پیش آمده استفاده 
کرد. برای استفاده از ماه رمضان و 
معامله با خدا کار سختی پیش رو 
نداریم مهربانی ها و خوبی ها خدا از 

حد تصور خارج است آنقدر که راه 
رس��یدن به خودش را برایمان باز 
کرده و با دعا، استغفار و مناجات به 
سمت بندگانش می آید و دستمان 
را می گیرد. مهیا کنیم خودمان را 
برای میهمانی و میهمان ش��دن 

پیش خدا.    
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نویسنده کتاب »زمین، زمان، انسان« گفت: 
»راهکارهای عملی و ارزان، برای برون رفت 
از بحران س��المت و حل مش��کالت زیست 

محیطی وجود دارد.«
دکت��ر مزدافر مؤمنی در همای��ش یک روزه 
»زمی��ن، زمان، انس��ان« با اش��اره به برخی 
مشکالت و خطرات زیست محیطی در جهان 
امروز تصریح کرد: » خوشبختانه هنوز فرصت 
داریم و با وجود اینکه اغلب چرخه های زیست 
محیطی در سیاره ما دچار اختالل شده، یا از 
هم گسسته اس��ت، هنوز از مرحله غیر قابل 

بازگشت گذر نکرده ایم.«
وی همایش »زمین، زمان، انسان« را دعوتی 
برای همی��اری و جنبش همگانی به س��وی 
هماهنگ��ی ب��ا طبیع��ت و قوانین هس��تی، 
آفرینش تندرستی و نجات حیات در سیاره 
زیبای زمی��ن خوان��د و افزود: »ه��دف این 
همایش، ارائ��ه راهکارهای عمل��ی، ارزان و 
طبیعی برای آفرینش تندرس��تی به معنای 
حقیق��ی و برون رف��ت از بحران س��المت و 

مشکالت زیست محیطی است.«

  بحران سالمت
دکتر مومنی به برخی نش��انه ه��ای بحران 
سالمت در دنیای امروز برپایه گزارش سازمان 
بهداش��ت جهانی اش��اره کرد و یادآور شد: 

»اکنون بیش از نیمی از بچ��ه های ۲ تا ۱۵ 
س��اله، دارای رگه��ای چرب و عالئ��م اولیه 
دیابت هستند. تا سال ۲۰۵۰ بیش از نیمی از 
جمعیت زمین دچار چاقی و بیش از۷۰درصد 
دچار س��رطان خواهند ش��د. بیماری های 
قلبی - عروقی به عن��وان اولین عامل مرگ و 
میر انسان، فقط در کشور آمریکا هر ۱۷ ثانیه 
یک نفر را به کام مرگ می کش��د. در س��ال 
۲۰۰۸ بیش از ۱۷ میلیون نفر در دنیا از این 
بیماری جان باختند. هم اکنون ۳۸۵ میلیون 
نفر مبتال به دیابت هستند و در هر ۱۰ ثانیه 
یک نفر در جهان در اثر دیابت جان خود را از 
دست می دهد و دو نفر به این بیماری مبتال 

می شوند.«
وی افزود: »براساس آمار سال ۲۰۰۵ سازمان 
بهداش��ت جهانی، بیش از یک و نیم میلیارد 
بزرگسال )باالی ۱۵ س��ال( در جهان اضافه 
وزن دارند که حداقل ۴۰۰ میلیون نفر از آنان 
به طور بالینی چاق هستند، با روند فعلی، تا 
سال ۲۰۱۷ این آمار به دو برابر خواهد رسید 
و تا قبل از رسیدن به نیمه قرن حاضر، بیش از 
نصف جمعیت جهان مبتال به بیماری چاقی 
خواهند ش��د. امروزه یک��ی از هر ۱۰ کودک 
زیر ۴ سال مشکل چاقی دارد و بیماری های 
حاص��ل از اضاف��ه وزن، تنه��ا در بریتانیا دو 
میلیارد پوند در سال هزینه در بر دارد. کشور 

ما،  یکی از ۱۰ کش��وری اس��ت که در صدر 
جدول چاقی در جهان قرار دارد و آمار چاقی 

در زنان ایرانی بیش از ۲ برابر مردان است.«
دکتر مزداف��ر مومنی همچنین با اش��اره به 
گزارش انجمن دیابت ایران درباره ش��مار رو 
به افزایش بیماران دیابتی اظهار کرد: »از هر 
پنج ایرانی یک نفر مبتال به یکی از انواع دیابت 
است، یا در معرض آن قرار دارد. این بیماری 
در کشور ما نسبت به کش��ورهای اروپایی از 
رشد بیشتری برخوردار است. تعداد بیماران 
دیابتی در ایران، هر ۱۵ سال سه برابر می شود 
و س��ن ابتال به این بیماری در کشور ما، ۱۵ 

سال پایین تر از میانگین جهانی است.«

 بحران زیست محیطی
نویس��نده کتاب »زمین، زمان، انس��ان« در 
ادامه ای��ن همایش برخ��ی آمارهای موجود 
در زمین��ه مش��کالت زیس��ت محیط��ی را 
هش��داردهنده دانس��ت و گفت: »جمعیت 
زمین پس از ۱۰ هزار نس��ل ب��ه بیش از دو 
میلیارد نفر رس��ید )۲،۳ میلیارد نفر در سال 
۱۹۴۵میالدی( و فقط در طی دو نسل اخیر، 
به ۶،۴ میلی��ارد نفر یعنی حدود س��ه برابر 
)س��ال ۲۰۰۵( و در نوامبر سال ۲۰۱۱ به ۷ 
میلیارد نفر رس��ید. با این روند، تا نیمه قرن 
حاضر )س��ال ۲۰۵۰(، جمعیت زمین، از ۱۰ 

میلیارد نفر خواهد گذشت، یعنی هم اکنون 
رویدادی بسیار متفاوت در حال وقوع است.«
دکت��ر مومنی تصری��ح ک��رد: »چرخه های 
زیستی، شامل بس��یاری از تعامالت نزدیک 
میان موجودات زن��ده گوناگون ان��د که در 
کل، تع��ادل موزون��ی را در طبیع��ت بر قرار 
می س��ازند که  ما تا کنون حدود ۸۰درصد از 
این هماهنگی را از بی��ن برده ایم. یکی از هر 
۴ پرنده و یکی از هر ۳ دوزیس��ت در معرض 
نابودی قرار دارند و گونه های زیس��تی، هزار 
برابر س��ریع ت��ر از میزان طبیع��ی، در حال 
انقراض هس��تند. ماهی ها در س��ه چهارم از 
مناطق ماهی گیری جهان به اتمام رس��یده 
و به کلی شکار ش��ده اند، چون مجالی برای 
تولید مثل نداشته اند. ۳۰درصد از تپه های 
مرجان��ی در دریاها ناپدید ش��ده اس��ت که 
حلقه ای ضروری در زنجیر زندگی هس��تند 
و زندگِی تقریباً تمام گونه های ماهی به آنها 
بستگی دارد. از طرف دیگر، جنگل زدایی، که 
اولین قدم در دامپروری است، منجر به نابودی 
جنگل ها و خاک حاصلخیز شده است؛ خاکی 
که هر یک اینچ )۲،۵ سانتی متر( از ضخامت 
آن، طی پانصد س��ال تشکیل ش��ده و برای 
ترمیم و بازس��ازی به زمان زیادی نیاز دارد. 
در حال حاضر ۱۳ میلی��ون هکتار از جنگل 
ها هر س��اله نابود می ش��وند. تا قبل از پایان 

این قرن، اس��تخراج بی رویه از معادن، تمام 
ذخایر سیاره را به اتمام می رساند، حتی آب 
آشامیدنی به مقدار کافی نخواهد بود، منابع 
آب فس��یلی نیز رو به اتمام اس��ت، برف های 
دائمی و یخچ��ال های طبیع��ِی هیمالیا که 
منب��ع بزرگترین رودهای آس��یا هس��تند و 
زندگی ۲ میلیارد انسان به آنها وابسته است، 
در حال ذوب ش��دن و عقب نشینی هستند، 
بی��ش از ۴۰درص��د از کاله��ک یخی قطب 
شمال ذوب شده است، یخ های گرینلند که 
از منابع مهم آب ش��یرین س��یاره هستند به 
سرعت در حال ذوب شدن هستند. اکثر اقلیم 
شناس��ان بر این باورند که بیشتر جنگ های 
آینده بر س��ر آب و غذا خواهد بود. بیماری، 
مهاجرت، درگیری و جنگ در سطوح باالی 
اقتصاد جهانی و سیاست گذاری های کالن 
بین الملل��ی تا س��طوح منطق��ه ای و درون 
کش��وری اجتناب ناپذیر خواهد بود.  نهایتاً، 
گرمایش جهانی، که بزرگترین تهدید برای 
حیات در سیارۀ زمین به شمار می رود، ولی 
با وجود راه حل های علمی، اقدامی در جهت 

توقف آن صورت نمی گیرد.«

 آموزش و آگاهی به جای ترس و نگرانی
نویس��نده کتاب »زمین، زمان، انس��ان« 
در پایان بر ضرورت انج��ام اقدامات عملی 

برای ب��رون رفت از بحران س��المت و حل 
مش��کالت زیس��ت محیطی تاکید کرد و 
گف��ت: »اکنون وضعیت حیات در س��یارۀ 
ما، از تع��ادل طبیعِی خود خارج ش��ده و 
رو به نابودی اس��ت، اما هی��چ گونه اقدام 
مؤثری، از سوی نهادها، سازمان ها و دولت 
ها ب��رای آگاه ک��ردن مردم، ارائ��ه راهکار 
عملی و حل مس��ئله ص��ورت نمی گیرد. 
هدف این همایش، ایج��اد نگرانی و ترس 
نیس��ت، بلکه آگاه��ی دادن و عطف توجه 
ش��رکت کنن��دگان به موضوع��ی حیاتی 
اس��ت، که باوجود اهمیت ویژه اش، مورد 
بی توجهی قرار گرفته اس��ت، و همچنین 
آموزش روش ه��ای عملی، س��اده و ارزان 
برای پیش��گیری و درمان بیم��اری های 
فراگیر و صعب العالج مانند: انواع سرطان، 
مش��کالت قلبی - عروقی، دیابت، چاقی، 
پوکی اس��تخوان، ناتوانی جنسی، امراض 
سیستم ایمنی از جمله اِم اِس و . . . است.«

ای�ن گ�زارش حاک�ی اس�ت؛ همای�ش 
»زمین، زم�ان، انس�ان«  به هم�ت ناصر 
ش�یخ زین الدین، امیرعل�ی زن�د و خانم 
لواس�انی دانا ب�ه منظور افزای�ش آگاهی 
شهروندان درباره تغذیه س�الم و زندگی 
س�الم، جمع�ه، هجدهم اردیبهش�ت در 
دبیرستان پسرانه لواس�انی دانا با حضور 

شماری از عالقه مندان برگزار شد.

همایش

 همایش یک روزه »زمین، زمان، انسان« برگزار شد

پیش به سوی نجات حیات در سیاره زیبای زمین
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گزارش تصویری روز زمین پاک
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یادداشت

حقوق خود را بیشتر بدانیم
  مسعود فتاحی )ماهوتچیان( 
می دانیم دولت ها برای توسعه یافتگی، ولع خاصی از خود نشان 
می دهند و تمایل دارند در مدت کوتاهی به اهداف قانونی خود 
نایل ش��وند. علم به قانون، اختیارات و قدرتی ب��ه آنان داده که 

اِعمال آن، توان مقابله اشخاص حقیقی را به حداقل می رساند.
مکرر ش��نیده ایم، یا خود با آن مواجه ش��ده ای��م که صاحبان 
زمین، ب��اغ و خانه وقف، تصمیم به فروش مل��ک خود را دارند، 
یا تصمیم اخذ پروانه برای احداث بنا می گیرند، اما ش��هرداری 
می گوی��د زمین، باغ و خانه ش��ما در طرح ق��رار دارد. آن وقت 
تمام آرزوهایمان را بر باد رفته می بینیم؛ بویژه آنکه پیمودن راه 
دراز و پر پیچ و خم اداری شبه قضایی یا قضایی، نیاز به اراده ای 

پوالدین، کفش آهنین و صبر ایوب دارد.
به همین منظور برای آگاهی شهروندان، توضیحاتی داده می شود 
تا شاید بتوان بدون اتالف وقت و کمترین تنش، مشکالت مرتفع 
شود. در زمان رسول اهلل )ص(، »سمره بن جندب« در جوار خانه 
مردی از انصار، درخت خرمایی داش��ت که راه عبور آن از داخل 

ملک آن مرد انصاری می گذشت. 
»سمره« برای سرکش��ی به آن درخت و انجام امور آن به کرات 
و س��رزده وارد ملک م��رد انصاری می ش��د تا اینک��ه عرصه بر 
صاحب خانه تنگ ش��د. روزی به س��مره گفت تو بدون اعالم و 
اطالع وارد منزل من می شوی در حالی که ممکن است اعضای 

خانواده ام در وضعیتی باشند که تو نباید آن ها را ببینی. 
از این رو بعد از این هنگام عبور، اعالم کن و استیذان نمای تا اهل 
خانه ام مطلع باشند. س��مره گفت من از میان خانه تو به سوی 
باغ خودم می روم و چون حق عبور دارم لزومی به اعالم و اجازه 

نمی بینم. 
مرد انصاری مجبور شد به حضرت رس��ول )ص( شکایت کند. 
حضرت  به سمره گفت بعد از این هنگام عبور، حضور خودت را 

اعالم کن. سمره گفت این کار را نخواهم کرد. 
حضرت فرمود از این درخت دس��ت بردار، ب��ه ازای آن درخت 
دیگری، با این اوصاف به تو می دهم. سمره قبول نکرد. حضرت 
فرمود دست از این درخت بردار و به جایش در بهشت یک درخت 
خرما به تو خواهم داد. آن ملع��ون این بار هم نپذیرفت تا اینکه 
رسول اهلل )ص( فرمود. »انک رجل ضار، الضرر و الضرار« تو مرد 

سخت گیر و ضرر زننده هستی. به کسی نباید ضرر زد. 
بعد از آن دستور داد آن درخت را کندند و نزد سمره انداختند. 
قاعده »الض��رر« حاصل لجاج��ت این فرد بود ک��ه یکی از 
مشهودترین قواعد فقهی است که عالوه بر مستندات شرعیه، 
دالیل عقلی محکم نیز دارد )منبع جمعیت آن عقل اس��ت( 
منافع عموم را و قاعده تسلیط )الناس مسلطان علی اموالهم( 
منافع شخصی را مورد توجه قرار می دهد. در این بین ضرورت 
اقتضا می کند که مقررات به گونه ای اعمال و اجرا شود که هم 
رفاه و توسعه شهری و هم حقوق شهروندان به نحو مطلوب 

تأمین شود.
تملک و تصرف حقوق عینی اش��خاص ب��رای اجرای طرح های 
عمومی و دولتی بدون رضایت آنان به استناد الیحه قانونی نحوه 
خرید و تملک اراضی و امالک مصوب سال 1358 از استثنائات 
قاعده تس��لیط و مبتنی بر حک��م ثانویه و قاع��ده الضرر )لزوم 
تقدم منافع جم��ع برمنافع افراد به هنگام تع��ارض( نمی  تواند 
شیوه مرضیه باش��د و به قطع و یقین خالف شرع مقدس است 
)بحث های حقوقی صرف لغوی و اصطالحی و اصولی و استنباط 

از قواعد و مقررات خارج از حوصله است(. 
لذا به ط��ور اختصار می توان گف��ت دولت و ش��هرداری دقیقاً 
نمی توانند زمین و باغ و خانه و یا محل کس��ب شهروندان را در 
طرح جامع- تفصیلی و در شرایطی هادی قلمداد کنند و آنان را 
از اعمال حقوق مالکانه اعم از درخواست صدور پروانه احداث و یا 

تجویز فروش امالک، محروم دارند. 
با این بیان که زمین، باغ، خانه و یا محل کس��ب ش��ما در طرح 
درمانی- آموزش��ی، یا تربیت بدنی قرار دارد و نمی توانی جواز 
احداث بگیری! قانونگذار در مقررات الیحه قانونی نحوه خرید و 
تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی 
و نظامی »دولت«، مصوب 11/17/ 1358 با اصالحات بعدی و 
سایر مقررات مربوطه، شرایطی را برای تملک پیش بینی کرده 
که مجموعاً بیانگر آن است که دستگاه های دولتی و شهرداری ها 
نمی توانند ب��دون رعایت کامل و دقیق تش��ریفات مقرر، اموال 
غیر منقول افراد را تملک کنند و مالک را با خسارت های ناشی 
از ارزیابی بهای نازلتر از قیمت واقع��ی و یا مانع ایجاد کردن در 

فروش مواجه کنند. 
مثاًل دستگاه های اجرایی این حق را ندارند با یک دستور محض 

اداری، اراضی اشخاص را تملک کنند. بلکه الزاماً بایستی:
 1- ضرورت اجرای طرح باید از قبل به تأیید و تصویب باالترین 

مقام اجرایی دستگاه اجرایی برسد )مواد 1 و 2 الیحه(. 
2- اعتبار طرح قباًل به وسیله نهادهای اجرایی، تأمین شده باشد 
و اگر قبل از تأمین اعتبار اقدام به خرید و تملک کنند ضمن اینکه 
مسئوالن مربوط قابل تعقیب کیفری اند، ملک مورد معامله نیز 
قابل اعاده به مالک است. )مواد 92 و 93 قانون محاسبات عمومی 

کشور مصوب سال 1366(. 
3- فقدان اراضی ملی و دولتی مشخص ش��ده باشد )تبصره 1 

ماده 2 الیحه (.
4- اعالم به مالک: در صورت ع��دم اعالم به مالک، معامله قابل 
ابطال بوده و ملک به مالک مسترد می ش��ود )تبصره 2 ماده 4 

الیحه قانونی(. 
5- طرح های مصوب شهری مقید به زمان هستند و دستگاه های 
اجرایی باید ظرف موعد پیش بینی شده در قانون نسبت به خرید 

و تملک اراضی واقع در طرح اقدام کنند. 
ادامه دارد...

خبر

گفت وگو با نخستین بانوی لیسانس در لواسان

جریان زندگی را در آشپزخانه بجویید
» از نظر من، انسان دو آموزنده دارد؛ 
یکی روزگار و دیگ�ری آموزگار. اولی 
به به�ای زندگی ات و دوم�ی به بهای 

زندگی اش.« 
ای�ن جمل�ه را بانوی�ی م�ی گوید که 
بیش از 30 س�ال، آموخت�ه و آموزش 
داده. به بهانه روز معلم، س�راغ خانم 
رفعت جمشید گرجی رفتیم. او زاده 
لواسان اس�ت و بزرگ ش�ده تهران.  
مقطع ابتدایی را در مدرسه گلندوئک 
لواسان گذرانده و باقی را در پایتخت. 
نخس�تین بانوی لواس�انی اس�ت که  
لیسانس گرفته: »این افتخار را مدیون 
طرز فکر خانواده ام به خصوص پدرم 
هس�تم که تالش می کردن�د تا درس 
بخوانیم. مرحوم پدرم فردی باس�واد 
و دان�ا بودن�د و همه اهال�ی برای حل 
مش�کالت فردی، کاری و... به ایشان 

مراجعه می کردند.«
خان�م جمش�ید گرج�ی، از معلمان 
س�پاه دانش اس�ت که  با مدرک فوق 
دیپلم از دانشسرا فارغ التحصیل و در 
آموزش و پرورش مشغول به کار شد. 
بعدها دوره های علوم آزمایشگاهی و 
مدیریت را  هم گذراند و هر چند برای 
تعلیم و تعل�م به تهران و ش�یراز هم 
رفت اما نیمی از این سال ها را به مردم 

منطقه خود خدمت کرده است. 
ش�نیدن خاطرات و دیدگاه های این 
دبیر بازنشس�ته و فرهیخته، خالی از 

لطف نیست...

  تبریک به همکاران
روز12 اردیبهش��ت در تقوی��م، مزی��ن 
است به نام عالمه ش��هید مطهری که با 
شهادت شان، روزی متفاوت در تاریخ این 
مرز و بوم رقم زدند. عروجی شهادت گونه 
که شروعی ش��د برای بزرگداشت مقام 
واالی قش��ری از زحمتکش��ان فرهنگ 
این مرز وب��وم که کمتر دیده می ش��وند 
ول��ی اث��رات وجودی ش��ان در تک تک 
لحظه های موفقیت زندگی  هرکدام از ما 
دیده می شود. وجود پربار معلمانی که با 
عشق و بی هیچ چشمداشت مادی، عشق 

تدریس می کنند.
 این ایام مبارک و فرخن��ده را که به نام 
هفته معلم نامگذاری شده و پاسداشت 
مقام هادیان، رهنمایان و عالمان است، 
گرامی می دارم و روز معلم را به استادان، 
ب��رادران و خواهران تبری��ک می گویم 
و آرزوی س��عادت و به��روزی برای همه 
س��روران عزیز دارم. همچنی��ن گرامی 
م��ی دارم یاد و خاطره متفکر فیلس��وف 
عالمه مطهری را و امیدوارم که خداوند 
به علودرج��ات ای��ن اس��تاد گرانقدر و 
همه معلمان شهید و شهدای هسته ای 

بیفزاید.

عشق 30 ساله
 من 30 س��ال از عمرم را درآموزش و 
پرورش خدمت کردم؛ 10سال در شیراز،  
5سال در منطقه 1 شمیران و در مدرسه 
الون��د و بقیه را در ش��هر و روس��تاهای 
لواسان. در 18 س��الگی فعالیت رسمی 
در آموزش و پرورش را از روستای افجه  
آغاز کرد م و بعد از 2 س��ال با افتتاح یک 
مدرسه در همان منطقه، در سمت مدیر، 
به فعالیتم ادامه دادم؛ در20سالگی. بعد 
از تدریس و مدیریت در روس��تای افجه، 
به منطقه ش��ورکاب منتقل ش��دم. در 

این منطقه، ه��م تدریس می کردم و هم 
مدیریت مدرس��ه را برعهده داشتم.  به 
مدت 5سال در منطقه شورکاب حضور 
داش��تم و بعد از آن به منطقه 1 آموزش 
و پرورش تهران منتقل ش��دم. در تهران 
تدریس و فعالیتم در مدرسه الوند که یک 
مدرسه ملی بود ادامه داشت. این مدرسه 
رتب��ه باالی درس��ی داش��ت و فرزندان 
نمایندگان در آن درس می خواندند. نکته 
جالب این بود که ما در آن مدرسه، عالوه 
بر اینکه حقوق رسمی دولت را دریافت 
می کردیم، مدرس��ه هم برای ما حقوقی 

جداگانه درنظر گرفته بود.

 شیراز و بوستانش
ازدواج که کردم، به محل کار همس��رم 
که مهندس برق بود، یعنی شیراز منتقل 
ش��دم.در ب��دو ورود، رئی��س آموزش و 

پرورش اس��تان فارس، فهرست مدارس 
را جلوی من گذاش��ت و خواست خودم 
مدرس��ه را انتخاب کن��م. از آنجا که من 
عاشق بوس��تان و گلستان سعدی بودم،  
مدرسه ای را انتخاب کردم به نام بوستان، 
اما آنجا یکی از بدترین مدرس��ه های آن 
دوره ش��یراز بود! بچه هایی ک��ه در این 
مدرس��ه درس می خواندند، متاسفانه از 
قشر فقیر و س��طح پایین شهر بودند که  
از فقر فرهنگی هم رنج می بردند. بیشتر 
آن��ان حتی بهداش��ت ف��ردی را رعایت 
نمی کردند. با این ح��ال، با خدماتی که 
آنجا انج��ام دادم، همه بچه ه��ا و اولیای 
مدرس��ه من را دوست داشتند. بعدها به 
مدرس��ه های عالی دیگر ش��یراز منتقل 

شدم.

 اولین روز تدریس
اولین روز تدریسم با دانش آموزان دوره 
ششم ابتدایی شروع ش��د. من 18 ساله 
بودم و آنها 12 ساله!  اختالف سنی زیادی 
بین ما وجود نداش��ت و خیل��ی جوان و 

پرشور بودم. در آن دوران بیشتر از اینکه 
به عنوان دبیر ش��ناخته ش��وم، رفیق و 
دوست بودم.  تمام مدتی که در خدمت 
آموزش و پرورش بودم، چه در کس��وت 
معلم ی��ا مدیر و ناظم، با همه دوس��ت و 
رفیق بودم. شاید جالب باشد بدانید بعد 
از بازگش��ت به تهران از شیراز،یک سال 
در مدرسه پسرانه ای مشغول  به فعالیت 
شدم که در نزدیکی منطقه مینی سیتی 
تهران بود. در این مدرسه پسرانه، فرزندان 
شهدا و جانبازان جنگی مشغول تحصیل 
و البته بسیار ش��یطان بودند!آنقدر این 
مدرس��ه پرهیاهو و پرانرژی بود که واقعا 
کسی نمی توانست آن را کنترل کند ولی 
من به راحتی آن را اداره می کردم و همه 
همکاران از این مورد متعجب بودند، من 
با رفاقت و محبت آنها را آرام می کردم. اما 
بهترین خاطره دوران کاری من، مدیریت 
مدرسه دخترانه  افجه بود. این افتخاری 
بزرگ و البته موفقیت بس��یار شیرینی 

برای من بود.

 طراحی و اجرای» شریف«
بعد از دو س��ال که به لواس��ان برگشتم 
به مدرسه نیمه س��اخته ای در شورکاب 
منتقل ش��دم. ب��ا همراهی همس��رم  و 
خیرین لواس��ان، این مدرسه را تکمیل 
کردیم. مدرس��ه ای که حتی برای در و 
پنجره اش نظر دادم و آن را طراحی کردم. 
بعد از تکمیل مدرسه، آن را به نام مالک 
و اهدا کننده زمین مدرسه، آقای شریف 

شریفی نام گذاری کردیم. 
هنوز هم وقتی از جلوی مدرسه عبور 
می کنم احس��اس خیل��ی خوبی پیدا 
می کنم. این مدرس��ه تنها مدرسه ای 
بود که خودم آن را طراحی و اجرا کردم. 
کتابخانه مجهزی برایشان آماده کردم و 
خیلی از کتاب های آن را خودم خریدم 
و هنوز هم به اس��م خودم در کتابخانه 

موجود است.

  همیشه عاشق بودم
من همیشه عاش��ق دانش آموزانم بودم 
و به آنها عش��ق می ورزی��دم. تصورم در 
تمام دوران زندگی ام این ب��ود که اینها 
فرزندانم هس��تند، چه زمانی که خودم 
مج��رد ب��ودم و فرزندی نداش��تم و چه 
زمانی که مادر ش��دم. دانش آموزان هم 
همیش��ه به م��ن عالقه داش��تند. حتی 
زمان��ی که مدیر دبیرس��تان ب��ودم هم 

بچه ها به عنوان مش��اور ب��ا من درددل 
می کردند و مشکالتش��ان را ب��ا من در 
میان می گذاش��تند. در گذشته بچه ها 
مشکالت متعددی داشتند؛ از مشکالت 
مالی و خانوادگی گرفته تا موارد شخصی 
و ... من در این سال هاآنچه در توانم بود، 
چه از نظر علمی، عاطفی یا مالی، چیزی 

کم نمی گذاشتم.

 آرزوی قلبی من
 من ارثی��ه خانوادگی دارم ک��ه از پدرم 
به من رسیده اس��ت. همیشه به اعضای 
خانواده ام سفارش و وصیت می کنم که 
اگر بعد از من خواس��تید کاری برای من 
انجام بدهید آن را خرج و صرف آموزش 
و پرورش شهر لواسان کنید، چون من به 
آموزش و پرورش عش��ق می ورزم. یکی 
از آرزوها و خواس��ت قلبی ام این اس��ت 

که بتوانم آزمایش��گاه های مدارس شهر 
را تجهیز کنم و رون��ق بدهم و این کار را 
انجام خواهم داد. یکی از موارد مهمی که 
من در طول س��ال ها فعالیتم در سمت 
مدیر م��دارس به معلمانم در جلس��ات 
شورای ماهانه معلمان می گفتم این بود 
که همیشه بهداشت شان را رعایت کنند، 
چه بهداشت روانی و چه بهداشت جسمی 
و فردی، تا بچه ها عاشق این شغل بشوند؛ 

عاشق معلم شان بشوند. 
بارها می دیدم که معلم ها با س��رو وضع 
ناجوری به کالس می رفتند و من معتقد 
بودم با هر وضعیت مالی، اخالقی و روحی 
که هستید باید مرتب و تمیز در جامعه و 
محیط خانه  به خصوص مدرسه و کالس 

حاضر شوید.

 شاگردانم مایه افتخار من هستند
من عاشق آموزش پرورش و معلمی بودم 
ولی بعد از فوت یکی از برادرانم مسئولیت 
نگهداری و نظ��ارت بر فرزندش را به من 
سپردند و به همین دلیل تصمیم گرفتم  

تدریس و مدیریت را کنار بگذارم و مادر 
و معلم این یادگار برادرم باشم.

البته  من یک دختر هم دارم که »دکتر-
مهندس« اس��ت. او یک م��درک دکترا 
از کش��ور مال��زی دارد و ی��ک دکترا از 
دانش��گاه هنر اصفهان؛ ضم��ن این که 
آرشیتکت اس��ت و عضو نظام مهندسی 
پایه دو لواسانات و یکی از استادان موفق 

دانشگاه.
م��ن در ه��ر مکانی ک��ه وارد می ش��وم 
دانش آموزانم ب��ه اس��تقبالم می آیند و 
این ب��رای من خیلی خوش��حال کننده 
است.چون دانش آموزانم، همه فرزندان 
من بودند. به نظر خودم، حسن اخالق و 
محبتی که من به شاگردانم داشتم دلیل 
این همه عالقه اس��ت. من در انتخابات 
ش��وراها هم کاندیدا بودم و بدون اینکه 
تبلیغات زیادی داشته باشم یا حتی کسی 
برای من تالشی انجام بدهد رای باالیی 
آوردم و باز هم دلیل آن را حسن خلق و 
البته قدرشناسی دانش آموزانم می دانم. 
افتخار می کنم اکثر دان��ش آموزان من 
مراتب شغلی و اجتماعی باالیی دارند و 
این باعث افتخار و لذت روحی من است.

 جلسات پرسش و پاسخ بیشتر شود
من به دلیل نظارتی ک��ه بر تحصیل فرزند 
برادرم دارم، به صورت مستقیم در جریان 
تدریس  و ش��یوه های مدیریتی آموزش و 
پرورش منطقه هستم و می بینم که دبیران 
با علم و معلومات باال به تدریس مش��غول 
هستند. تنها خواسته ای که دارم این است 
که در کالس ها جلس��ات پرسش و پاسخ 
درسی بیشتری برگزار کنند. چون بچه ها 
با طرح سوال و پرسش، عالوه بر اینکه درس 
را بهتر متوجه می شوند مشکالتشان را هم 

بیان می کنند. 

 جریان زندگی در آشپزخانه 
عاش��ق کتابخوانی و مطالعه هستم. 
روزهایی که س��رحال باش��م کتاب 
زیاد می خوانم و غیر از آن به کارهای 
درسی برادرزاده ام رسیدگی می کنم. 
همچنین در انج��ام کارهای دفتری 
دخترم کمک و برایش��ان آش��پزی 
می کنم. معتق��دم در خانواده ای که 
زندگی جریان داشته باشد آشپزخانه 
همیش��ه ب��ه راه و فعال اس��ت. اگر 
ازجلوی خانه ای رد ش��دید که بوی 
غذا به مش��ام نمی رس��ید بدانید که 

زندگی در آن خانه جریان ندارد.

...  و اما معلم
به نظر من، معلم در درجه اول باید دیندار 
باش��د، چون همه کارهای��ش عاطفی و 
خدایی می شود. خدا را ناظر بر اعمالش 
می داند و ب��ا بچه ها مثل عزی��زان خود 

برخورد می کند.
در درجه بعدی حس��ن اخالق است که 
موجب موفقیت معلم در تدریس  و ایجاد 

رابطه خوب با دانش آموزان می شود.
 ای معلم در کالمم عشق معنا کرده ای
عشق را در جوهر انسان تو زیبا کرده ای

خون هر خامه که بر گلبرگ کاغذ می چکد
نشترعشق قلم را در زمین جا کرده ای

و س��رانجام ای��ن ک��ه، پیامبرگرام��ی 
اس��الم)ص( فرمودند: خدایا آموزگاران 
را ببخشای، عمرش��ان را دراز و کارشان 

را پربرکت دار.
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دومی��ن همای��ش ش��ورای هماهنگ��ی رواب��ط 
عمومی های استان تهران، سه شنبه 29 اردیبهشت 
ماه، در سالن همایش های استانداری تهران برگزار 

شد. 
به گ��زارش خبرنگار ما، اس��تاندار ته��ران در این 
همایش گفت:   »یکی از اهداف اصلی در دولت تدبیر 
و امید، ارتباط س��ازنده و مستقیم همراه با صداقت 
بین دولت و مردم اس��ت که روابط عمومی ها نقش 

مهمی در این عرصه به عهده دارند.« 
سید حس��ین هاشمی افزود: »ش��ورای هماهنگی 
روابط عمومی های اس��تان تهران ب��ا حرکتی نظام 
مند و هدفمند و با نگاه به آینده تالش دارد ارتباط 

مردم و دستگاه ها را هماهنگ کند.«  رئیس شورای 
هماهنگی روابط عمومی های استان تهران، داشتن 
انگی��زه و تخصص را یک��ی از اص��ول کار در روابط 
عمومی ها برشمرد و گفت:   »الزم است افرادی که 
در حوزه روابط عمومی فعالیت می کنند پرتالش، 
مجهز به دان��ش رواب��ط عموم��ی و دارای انگیزه 
باشند.«  مدیرکل روابط عمومی استانداری تهران 
نیز در این همایش با بی��ان اینکه یکی از مهم ترین 
وظایف روابط عمومی در هر سازمانی، اطالع رسانی 
و ایجاد ارتباط درست میان سازمان ها و مخاطبان 
اس��ت، گفت: »ادبیات س��ازی پیرامون همدلی و 
همزبانی از جمله وظایف یک روابط عمومی اس��ت 

که باید ب��ا جدیت دنبال ش��ود.«  علیرضا مهدوی 
شاهرودی تصریح کرد: »کنترل و مدیریت هیجانات 
اجتماعی از دیگر وظایف یک روابط عمومی فعال و 
پویا است که شورای هماهنگی روابط عمومی های 
استان تهران رسیدگی به این موضوع را جزو وظایف 
اصلی خود قرار داده است.«  دبیر شورای هماهنگی 
روابط عمومی های استان تهران با اشاره به تشکیل 
شورای هماهنگی روابط عمومی ها در این استان در 
سال گذشته افزود: »این شورا با تعیین هفت کمیته 
تخصصی، امسال با جدیت بیشتری به انجام وظایف 
خود خواهد پرداخت.«  مهدوی ابراز امیدواری کرد؛ 
با کمک مجمع ش��ورای روابط عمومی های استان 

ته��ران بتوان با نگاه��ی جدی و پرمعن��ا در عرصه 
روابط عمومی اثرگذار بود.  محمدسلطانی فر، عضو 
شورای اطالع رسانی کش��ور هم با ارائه تحلیلی از 
روابط عمومی الکترونیک و ثروت محتوایی ایرانی- 
فارس��ی در فضای مجازی، به بررس��ی چالش ها و 
فرصت های موجود در عرصه روابط عمومی با الهام 
از فضای مجازی و الکترونیک پرداخت. این گزارش 
حاکی است؛ روابط عمومی شهرداری لواسان در این 
نشست به عنوان نخستین روابط عمومی معرفی شد 
که توانسته با راه اندازی وایبر و عضوپذیری، الگویی 
برای شکل گیری گروه وایبری روابط عمومی های 

ادارات مختلف استان تهران شود.

در دومین همایش شوراهای هماهنگی روابط عمومی های استان تهران تاکید شد:

نقش مهم روابط عمومی ها در ارتباط صادقانه دولت و ملت

 من ارثی�ه خانوادگ�ی دارم که از 
پدرم به من رسیده است. همیشه 
به اعض�ای خانواده ام س�فارش و 
وصیت می کنم که اگ�ر بعد از من 
خواس�تید کاری برای م�ن انجام 
بدهید آن را خرج و صرف آموزش 

و پرورش شهر لواسان کنید

معتق�دم در خان�واده ای ک�ه 
زندگی جریان داش�ته باش�د 
آشپزخانه همیشه به راه و فعال 
است. اگر ازجلوی خانه ای رد 
ش�دید که بوی غذا به مش�ام 
نمی رسید بدانید که زندگی در 

آن خانه جریان ندارد
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دانش آموز لواس�انی در اردوی 
تیم ملی ژیمناستیک

پارسا محرمی، دانش آموز کالس اول دبستان ولی عصر )عج(، 
به اردوی آمادگی تیم ملی ژیمناستیک دعوت شد. 

به گزارش خبرنگار ما، پارس��ا که در مس��ابقات دانش آموزی 
شمال تهران مقام نخست را به دست آورده بود، برای شرکت 
در مسابقات قهرمانی دانش آموزان جهان به اردوی تیم ملی 

فراخوانده شد. 
این مسابقات امسال در مالزی برگزار می شود. 

 نشریه لواسان برای پارسا محرمی آرزوی موفقیت دارد.

دبیرستانی های لواسان
 قهرمان والیبال شمیرانات

تیم دبیرس��تان لواس��انی دانا برای دومین بار، مقام قهرمانی 
والیبال شهرستان شمیرانات را از آن خود کرد. 

به گزارش خبرنگار ما، این مس��ابقات در سه گروه برگزار شد 
که تیم والیبال دبیرستان لواسانی دانا با اقتدار رقیبان خود را 
شکست داد و بر سکوی قهرمانی این دوره از بازی ها تکیه زد. 

 اسامی بازیکنان تیم قهرمان:
 امین نجاتی، حسین بیسادی، محمدرضا خالقی، علی صالحی، 
امیررضا ش��جاعی، پویا شمش��کی، امیرمحمد اس��کندری، 
شهاب عباس کمردی، علی جعفرزاده، هادی شورکابی و علی 

عباس کمردی. 
مربی: حامد ذبیحی

سرپرست: محمد عظمتی
نشریه لواسان به نیابت از شورای ش��هر و شهرداری لواسان، 
این قهرمانی را به همه بازیکنان و دست اندرکاران تیم تبریک 

می گوید.

برنامه سالن ورزشی تختی

سالن ورزشی تختی برنامه های ورزش��ی خود را به شرح زیر 
اعالم کرد.

بانوان:
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روزهای زوج ................................................................... 16 تا 18 

در رشته های: 
بدنسازی، فیتنس، ایروبیک، حرکات اصالحی، پیالتس، یوگا، 

بدمینتون، والیبال و فلوربال 
آقایان: 

.....................................................  18 تا 23 هر شب  همه روزه از
در رشته های:

والیبال، فوتس��ال، بدنس��ازی، پرورش اندام، بادی بیلدینگ، 
   TRX پاورلیفتینگ، فیتنس و به زودی کالس های گروهی
قابل توجه بانوان: در صورتی که بانوان تصمیم به تش��کیل 
تیم فوتسال داشته باشند مدیریت این مجموعه آماده همکاری 

می باشد. 

خبر کوتاه

 مه�دی طارمی فوتبال�ش را از کجا 
شروع کرد؟

 مثل بیشتر فوتبالیس��ت ها، فوتبالم را 
از کوچه پس کوچه های ش��هرمان آغاز 
کردم. عالق��ه زیادی به فوتبال داش��تم 
و هم��ه خواب و خوراکم فوتب��ال بود. از 
بچگی رویای فوتبالیست شدن را داشتم 

که خدا را شکر به آن دست پیدا کردم. 
 چن�د ب�ار شیش�ه همس�ایه را 

شکستی؟ 
به هر حال وقتی در کوچه و خیابان بازی 
می کنی این چیز ها هم اتفاق می افتد که 
البته هیچ کدام از روی قصد و غرض نبوده 
اس��ت. دوران نوجوانی من پر از خاطره 
است، روزهایی که به شوق بازی کردن از 
مدرسه دوان دوان به خانه می آمدم تا با 

بچه ها فوتبال بازی کنیم. 
 ی�ک دفع�ه س�ر از پرس�پولیس 

درآوردی؟ 
 من در لیگ ی��ک فوتبال بازی می کردم 
و کم پیش می آید که یک بازیکن از لیگ 
یک به پرسپولیس بیاید اما آن روز را هیچ 
وقت یادم نمی رود. یکی از دوستانم فیلم 

بازی ه��ای من را که 1۰ دقیق��ه بود، به 
علی دایی نشان داده بود و او بعد از اینکه 
3 دقیقه از پخش این فیلم گذشته بود، 
گفته بود من ای��ن بازیکن را می خواهم. 
زمانی که دوستم به من گفت علی دایی 
تو را می خواهد، می خواستم بال دربیاورم 

و خیلی برایم این خبر لذت بخش بود. 
 آن زمان به دایی انتقاد هم ش�د که 
چرا تو را به عنوان بازیکن لیگ یکی 

انتخاب کرد؟ 
درست اس��ت. خیلی ها به تصمیم دایی 
ایمان نداشتند و ایراد می گرفتند که چرا 
من را انتخاب کرده اس��ت اما این دلیل 
نمی شد که من انگیزه ام را از دست بدهم. 
اتفاقا انگیزه ام را باال بردم تا بتوانم جواب 

اعتماد دایی را بدهم. 
 خیلی ها معتقدند درخش�ان باعث 

تحول تو شد؟ 
در زمان علی دایی هم به من بازی رسید 
اما نقطه تحول من از بازی در دربی آغاز 
شد که درخشان به من بازی داد. در آن 
بازی یک توپ به تیر دروازه زدم و از وقتی 
که به زمین آمدم توانستم روی بازی تیم 
ثی��ر  تا

مثبت بگذارم. در دربی هم اگر 1۰ دقیقه 
بتوانی خوب بازی کنی آن قدر  به چشم 
می آید که ان��گار یک نی��م فصل خوب 
بازی کرده ای. خدا را ش��کر در آن بازی 
توانستم نگاه ها را به سمت خودم جلب 
کنم تا سر آغازی باشد برای بازی کردنم 

در بازی های بعدی. 
شنیدیم در بین بازیکنان پرسپولیس 
با حسین ماهینی خیلی رفیق هستی؟ 
همه در پرس��پولیس رفیق و دوست من 
هس��تند، اما با حس��ین ماهینی رفاقت 

صمیمی دارم و اصوال با هم هستیم. 
 از اول پرسپولیسی بودی؟ 

بله، من از بچگی عالقه خیلی زیادی به 
پرسپولیس داشتم و یکی از آرزو هایم این 
بود که در پرسپولیس بازی کنم که خدا 

را شکر این اتفاق هم افتاد. 
 چرا کمتر در رسانه ها دیده می شوی؟ 
من با تمام احترامی که برای رس��انه ها 
قائل هس��تم عالق��ه زیادی ب��ه حضور 
در رس��انه ها ندارم چرا ک��ه اعتقاد دارم 
فوتبالیست باید حرفش را در زمین بزند 
نه در رسانه ها. همیش��ه تالش می کنم 
بهترین بازی ها را برای پرسپولیس انجام 
دهم و فکر می کنم همین برای هواداران 

کافی باشد. 
 چ�را پرس�پولیس در ای�ن فص�ل 

نتوانست خوب نتیجه بگیرد؟ 
یکی از دالیل اصلی موفقیت تیم ها ثبات 
است اما ما اصال این ثبات را نداشتیم، چه 
در بعد مدیریتی و چه در بعد کادر فنی. 
از پارس��ال تا االن پرسپولیس ۷ تا مدیر 
عامل عوض کرده اس��ت. هیچ باشگاهی 
در دنیا این قدر تغییر و تحول ندارد اما ما 
امسال تغییر زیاد داشتیم 
ک��ه همی��ن به 
تیممان خیلی 
ضربه زد. االن 
ن��گاه کنید از 
بین تیم های 
 ، ن ها س��پا
استقالل، فوالد 
و.... کدام یک این همه تغییر 
و تحول داش��تند. من شک 
ندارم که اگر م��ا این قدر 
تغییر و تحول نداشتیم 
االن ج��زو تیم های 
باالی جدول بودیم. 
س�قف   
آرزو های�ت کجا 

است؟ 
م����ن االن چند 
تا پیش�نهاد از 
ی  تیم ه���ا

خوب اروپای��ی دارم اما برای من اولویت 
تیم ملی است. دوس��ت دارم اول به تیم 
ملی دعوت شوم و بعد در اروپا بازی کنم. 

 فکر می کنی این اتفاق بیفتد؟ 
 تالش��م را می کن��م. خیلی ه��ا به من 
می گویند االن هم حقت اس��ت به تیم 
ملی دعوت شوی اما دوست دارم حقم را 
با آمادگی ام بگیرم. آدم خستگی نا پذیری 
هس��تم و به راحتی انگیزه ام را از دست 
نمی دهم. آن قدر تالش می کنم تا بتوانم 

در تیم ملی بازی کنم. 
 در پرسپولیس می مانی؟ 

 امس��ال قراردادم با پرس��پولیس تمام 
می شود اما دوست دارم در این تیم بمانم. 
بیشتر عالقمند هستم که از پرسپولیس 
به تیم ملی بروم و بعد با بازی های خوب 

در تیم ملی بتوانم لژیونر شوم. 
 ای�ن در حال�ی اس�ت ک�ه خودت 
می گوی�ی از تیم ه�ای اروپای�ی هم 

پیشنهاد داری؟ 
یکی از پیشنهاد های جدی من از الغرافه 
قطر اس��ت. اما از چند باش��گاه اروپایی 
که یکی از آن ها از کشور هلند است هم 
پیش��نهاد دارم. به هر حال هر بازیکنی 
دوست دارد لژیونر شود و من هم از این 

قاعده مستثنی نیستم. 
 برابر تیم عربس�تانی شادی بعد از 
گلت س�ر و صدای زیادی ب�ه پا کرد. 

خودت تعریف می کنی؟ 
من دو هفته منتظر این بازی بودم. وقتی 
ما در عربستان بازی داشتیم آن ها خیلی 
بد با ما رفت��ار کردند و وقت��ی به ما گل 
زدن��د همین حرکت را انج��ام دادند. به 
خاطر همین نه من، همه هم تیمی هایم 
منتظر این بازی بودیم. دو هفته انتظار 
کشیدیم تا عربستانی ها به تهران بیایند 
و بتوانیم حرکت آن ه��ا را تالفی کنیم. 
حتی هواداران استقالل یا تراکتور هم به 
ما می گفتند حرکت آن ها را تالفی کنید 

که باالخره این اتفاق افتاد. 
 قبل از ب�ازی این ش�ادی را تمرین 

کرده بودی؟ 
من تصمیم داش��تم اگ��ر گل بزنم این 
حرکت را انج��ام دهم. باید ای��ن اتفاق 
می افت��اد ت��ا عربس��تانی ها متوج��ه 

حرکتشان می شدند. 
 کسی به شادی گلت انتقاد نکرد؟ 

نه، کس��ی انتقاد نکرد، اما چن��د تن از 
پیشکس��وتان پرس��پولیس گفتند این 
حرکت را نمی کردی بهتر بود که من هم 
به نظرشان احترام می گذارم اما خودم به 
ش��خصه از حرکتی که کردم خوشحال 
هستم مخصوصا اینکه بیشتر هواداران 
از حرکت من حمای��ت کردند و گفتند: 
کار خیل��ی خوبی کرد. حت��ی هواداران 
استقالل هم بیرون من را دیدند گفتند 

شادی گلت خیلی خوب بود. 
 چه پیش بینی از بازی دربی داری؟ 
دربی ب��رای م��ا اهمیت خاص��ی دارد. 
همیشه دربی حساس��یت ویژه ای برای 
بازیکنان دو تیم دارد و ما تالش��مان را 
می کنیم تا برنده این بازی باشیم. وقتی 
که خودم هوادار بودم همیش��ه دوست 
داشتم پرسپولیس برنده دربی 
باش��د االن ه��م می دانم 

هواداران چه حسی دارند. به خاطر همین 
وقتی وارد زمین می ش��ویم حواس��مان 
به سکو ها است و دوس��ت داریم که دل 

هواداران را شاد کنیم. 
 قصد ازدواج نداری؟ 

نه فعال. 
 چرا؟ 

 یک فوتبالیس��ت یا باید در س��ن پایین 
ازدواج کند یا اینکه وقتی به اهدافش در 
فوتبال رسید و دو سال مانده بود به اینکه 
فوتبالش تمام ش��ود ازدواج کند. من در 
حال حاضر اه��داف مهمی مثل بازی در 
تیم ملی و اروپا را دارم و به خاطر همین 
دوست دارم اول به اهدافم در این زمینه 
برسم و بعد ازدواج کنم. اما باز هم هر چه 

تقدیر باشد. 
 باور اعتقادی ات چیست؟ 

خدا همیش��ه دس��ت من را گرفته و به 
خاطر همین همیش��ه ممنونش هستم. 
توکل کردن به خدا را اعتق��اد دارم و به 
خاطر همین همیش��ه کار های��م را به او 

می سپارم. 
 آرزوی فوتبالی ات االن چیست؟ 

امیدوارم سال آینده وضعیت پرسپولیس 
بهتر شود و بتوانم قهرمانی با این تیم را 

تجربه کنم و بعد هم به تیم ملی برسم. 
 کدام مربی در فوتبال تو خیلی تاثیر 

گذاشت؟ 
همه مربیان در هر مقطعی تاثیر خود را 
گذاشتند. از زمانی که در تیم های محلی 
ب��ازی می کردم تا همی��ن االن. از اولین 
مربی ام گرفته تا آخری��ن مربی. فوتبال 

و موفقیتم را مدیون همه آن ها هستم. 
 کم�ی هم در م�ورد لواس�ان حرف 

بزنیم. 
لواس��ان منطق��ه خ��وش آب و هوایی 
اس��ت که همه مردم ته��ران تعریف آن 
را می کنند. با آب و هوایی س��الم و پاک 
که تماش��ای مناظر زیبایش واقعا لذت 
بخش اس��ت و آدم نباید چنین جایی را 

از دست بدهد. 
 خودت به لواسان می آیی؟ 

فعال که ما همیشه در اردو و این شهر و آن 
شهر هستیم اما حاال که هوا خوب شده 
و چند روزی هم لیگ تعطیل می ش��ود 
سعی می کنم حتما به لواسان بیایم تا از 

هوای پاک منطقه شما لذت ببرم. 
 نظرت در م�ورد امکانات لواس�ان 

چیست؟ 
این طور که من شنیدم امکانات لواسان 
خوب اس��ت و همه امکانات الزم در این 
منطقه وجود دارد. اگر این امکانات نبود 
این قدر مردم به لواس��ان نمی آمدند. به 
نظرم مردم لواسان باید قدر این منطقه 
خوب را بدانند. مایی که در هوای آلوده 
تهران زندگی می کنیم قدر پاکی لواسان 
را می دانیم. مردمی که در لواسان زندگی 
می کنی��د ق��در آب و هوای خ��وب این 

منطقه را بدانید. 
 صحبت خاصی نداری؟ 

نه فقط آرزوی سالمتی و موفقیت برای 
هم��ه دارم. امیدوارم هم��ه مردم خوب 
ایران، ب��ه خصوص لواس��انی های عزیز 
همیش��ه در موفقیت و س��المتی به سر 

ببرند.

مهدی طارمی، این فصل برای پرسپولیس ستاره بود؛ ستاره ای که در دربی ظاهر شد و بهترین بازی ها 
را از خود به نمایش گذاشت. با این حال طارمی یک گل به تیم عربستانی زد که او را ماندگار کرد تا 10 
سال دیگر هم   همان تصویر گل زیبا و شادی پس از گلش که پاسخ کوبنده ای به تیم حریف بود، دقیقا 

ضبط شده مقابل چشم های آدم ظاهر شود. مهدی طارمی حاال یکی از محبوب ترین بازیکنان سرخ 
است؛ جوان خوش آتیه ای که به نظر می رسد بتواند به فوتبال اروپا هم راه پیدا کند. با او گفت و گویی 

داشتیم که می خوانید: 

تیم فوتسال شورای اسالمی 
ش��هر لواس��ان، در دومین 
دوره بازی ه��ای فوتس��ال 
ش��وراهای اس��تان تهران 

قهرمان شد.
به گزارش خبرنگار ما، تیم 
فوتس��ال ش��ورای اسالمی 
شهرس��تان لواس��ان که به 
عنوان نماینده شهرس��تان 
ش��میرانات در دومین دوره 
بازی های فوتسال شوراهای 
اس��تان تهران شرکت کرده 
بود، به مقام قهرمانی دست 

یافت.
بنابرای��ن گ��زارش، دومین 
دوره از ای��ن مس��ابقات، در 
جزیره کی��ش و بی��ن 1۰ 
تی��م از ش��وراهای اس��تان 
تهران، در 3 گروه به صورت 
حذف��ی برگزار ش��د که در 
فینال بازی ها تیم لواس��ان 
در مقابل تیم ش��هر ری به 
میدان رف��ت و با پیروزی 4 
بر 2 برای دومین سال پیاپی 

به مقام قهرمانی رسید.
این تیم پس از بازگش��ت از 

مسابقات، در مراسمی مورد 
تقدیر شهردار قرار گرفت. 
سرپرست: یوسف شیخی 

مربی: محمد حسینی
اس��امی اعضای تیم: بهنام 
، علیرض��ا  ه د ا لح��ی ز صا
نظرآه��اری، کمال الدی��ن 
محمدیان، مجید شیرخانی، 
احس��ان خدابنده، محمود 
ش������ورک��ابی، محسن 
گرمابدری، مهدی یونسی، 
هادی خدابن��ده، مصطفی 

نخلی و مجید فتاحی 

تیم فوتسال لواسان نماینده شهرستان شمیرانات اول شد 

مهدی طارمی، ستاره این روزهای پرسپولیس:

قدر هوای پاک لواسان را بدانید
■ دوست دارم در اروپا بازی کنم
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LAVASAN NEWS7گفت و گو

در پی س�اخت س�ریال »تنهایی لیال« در بوجان لواس�ان همانطور 
که وع�ده داده بودیم گفت و گو ب�ا یکی از بازیگران ا ین س�ریال را 

تقدیمتان می کنیم.
حس�ن جوهرچی، جزو بازیگران پ�رکار س�ینما و تلویزیون ایران 
اس�ت؛ یکی از آنا ن که هر سال بازی در یکی دو سریال را در کارنامه 

کاری خود دارد. جوهرچی از آن دس�ت بازیگرانی اس�ت که سینما 
و تلویزیون ما به آنها نیاز دارد؛ مودب، متش�خص و کاربلد. او البته 
تجربه مجری گ�ری را هم دارد و حاال به دنبال درخش�ش در عرصه 
دیگری  اس�ت؛ حس�ن جوهرچی را خیلی زود به عنوان کارگردان 
هم خواهیم دید. مردی که می گوید قصه خوبی برای فیلم خود دارد 

و حتما می تواند به عنوان یک کارگردان خوب هم ظاهر ش�ود. این 
هنرپیشه معروف، این روز ها کنار ماست؛ همین حوالی، و در همین 
خیابان های لواسان، نقشی جدید ایفا می کند. جوهرچی بازیگر فیلم 
تنهایی لیال است و برای او از لواسان گفتن کار سختی نیست، بویژه 
اینکه به اعتقاد جوهرچی، در لواسان همه چیز بیسِت بیست  است... 

عبرت
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گفت و گو با بازیگری که این روزهایش را در لواسان سپری می کند

جوهرچی: مطمئنم کارگردان خوبی خواهم شد

بازیگری از دیدگاه حسن جوهرچی چیست؟ 
من بازیگری را ابزاری برای ایجاد ارتباط می دانم. نه 
فقط بازیگری بلکه هنر وسیله ای برای ارتباط است. 
آدم می تواند با نقاشی و موسیقی و... با مردم ارتباط 
برقرار کند. ما می توانیم از ای��ن طریق با هم حرف 
بزنیم، افکارم��ان و عقایدمان را بیان کنیم و همین 

جزو زیبایی های هنر است. 
  چه شد که بازیگر شدید؟ 

حقیقت این اس��ت که من می خواس��تم کارگردان 
شوم، اما نمی دانم چطور شد که بازیگر ماندم! االن 

۲۷ سال است که بازیگرم. 
  کسی با بازیگر شدن شما مخالفت نکرد؟ 

نه، خوشبختانه؛ اما مشوق هم نداشتم.
 قصد ندارید کارگردانی را تجربه کنید؟ 

اتفاقا خیلی دوس��ت دارم و از برنامه هایم است که 
کارگردان شوم. 

 کی؟ 
همین امسال یک فیلم سینمایی خواهم ساخت. با 
توجه به قصه خیلی خوبی ک��ه دارم مطمئنم فیلم 
خوبی می توانم بسازم و حتما حرف برای گفتن دارم. 

  فکر می کنید کارگردان خوبی خواهید شد؟ 
حتما! این را با اطمینان می گویم. 

  برخ�ی می گویند کار ک�ردن در فضای فعلی 
س�ینما و تلویزی�ون ای�ران، هنرمن�د را دچار 

دلزدگی می کند. شما هم چنین حسی دارید؟ 
حقیقت را بخواهید بله! اما به هر حال باید جریانی 
از کارگردان ه��ای جوان و ش��اداب وارد س��ینما و 
تلویزیون ما شوند تا حرکت رو به جلو  داشته باشیم. 
مشکل این اس��ت که س��ینما و تلویزیون ما دچار 
مرگ تدریجی ش��ده و باید تکانی بخورد. جماعتی 
باید بیایند و این سینما و تلویزیون را تکانی بدهند 

تا ما هم از این فضای تکراری بیرون بیاییم. ما 
به طراوت و شادابی نیاز داریم. 

  حسن جوهرچی به عنوان کارگردان 
می توان�د اتفاق نویی در س�ینما یا 

تلویزیون ایران رقم بزند؟
نمی دانم. البته من سعی خودم را 

می کنم و امیدوارم که جواب 
بگیرم. البته فیلمی که قرار 

اس��ت بسازم 

در زمینه جنگ و دفاع مقدس اس��ت اما داس��تان 
جالبی دارد که به نظرم مورد اس��تقبال قرار خواهد 

گرفت. 
 از اینکه بازیگر شدید پشیمان نیستید؟ 

نه، هیچ وقت! من حرفه ام را از اول دوس��ت داشتم 
و با عش��ق و عالقه آن را دنبال کردم. وقتی عاش��ق 
کارت باش��ی، کمتر پیش می آید که از انتخاب آن 

پشیمان شوی. 
 ام�ا دس�تمزدهای پایین بازیگ�ری، خیلی از 
هنرمندان ما را از انتخاب این ش�غل پش�یمان 

کرده است... 
من به دس��تمزدها کاری ندارم و کارم مهم تر است. 
تهیه کنندگانی که با من کار کرده اند می دانند زیاد 
سر مسائل مالی آن ها را اذیت که نمی کنم هیچ، تا به 
حال با آن ها دچار مشکل مالی هم نشده ام. همیشه 

با عشق و عالقه زیاد کارم را دنبال کرده ام. 
 پس کال وضع مالی تان باید خیلی خوب باشد 

که حساسیت چندانی به این موضوع ندارید؟ 
آره، خیل��ی خیلی ت��وپ اس��ت)می خندد(. نه بابا 
شوخی کردم، اصال هم این طور نیست. گفتم که من 

با عشق و عالقه زیاد کارم را دنبال می کنم. 
  شاید شغل دیگری هم دارید؟ 

بله، من سردبیر ویژه نامه گردشگری »صبح اقتصاد« 
و »ایران نیوز« هم هستم. 

 پس وارد مطبوعات هم شده اید؟ 
ورودم به مطبوعات برای یکی دو سال اخیر نیست، 

سال ها است که در این رشته فعالیت می کنم. 
 دوست دارید پسرتان علی هم بازیگر شود؟ 

خودش که خیل��ی عالقمند به کارگردانی اس��ت. 
مطمئنم او می تواند کارگردان خیلی خوبی شود. 

 نکند ۲۷ سال در بازیگری بماند؟ 
 )می خن��دد( نه، قرار اس��ت او ب��ه زودی زود فقط 
کارگردان شود. خودم هم پشت سرش می ایستم و 

از او حمایت می کنم. 
 ش�ما در روز چقدر وقت برای تماش�ای فیلم 

می گذارید؟ 
به هر حال الزمه کارمان فیلم نگاه کردن است. البته 
ما به قصد تفنن این کار را نمی کنیم، چون شغلمان 
بازیگری است سعی می کنیم از تماشای آن چیز های 
جدیدی بیاموزیم و به کارمان کمک کنیم. به خاطر 
همین خود م��ن در روز زیاد فیلم نگاه می کنم تا به 

کارم هم کمک کرده باشم. 
  به چه هنر دیگری، غیر از بازیگری عالقه دارید؟ 
عکاسی را خیلی دوست دارم. اتفاقا لیسانس عکاسی 
هم دارم. قبل از اینکه بازیگر ش��وم خیلی عکاسی 
می کردم اما االن کمتر دست به دوربین می شوم هر 

چند که عالقه زیادی به این هنر دارم. 
 اوقات فراغت شما چطور می گذرد؟ 

فیلم نگاه می کنم، مس��افرت  می روم و با دوستان 
خوبم رفت و آمد دارم. 

  در منزل هم کار می کنید؟ 
بله،  زیاد در منزل کار می کنم. غذا درست می کنم 
و هر کاری باش��د انجام می دهم. مگر برای مرد کار 

کردن در خانه بد است؟ 
  ویژگی مهم حسن جوهرچی؟ 

بسیار مهربانم و هیچ وقت نمی توانم به کسی بدی کنم. 
 یک انتقاد به خودتان؟ 

بدقول بودنم. به خ��ودم می گویم بدقول بودنت را 
بگذار کنار. 

 دوس�ت دارید ب�ه ک�دام دوره از زندگیتان 
برگردید؟ 

دوره دبیرستانم را خیلی دوست دارم. دوران خیلی 
خوبی بود ک��ه هیچ وقت هم تکرار نمی ش��ود. به 
نظرم هیچ دورانی مثل دوران دبیرستانم شیرین 
نبود. البته من یک سال هم رد شدم. سال چهارم 
دبیرس��تان بود که رد ش��دم اما   همان پنج س��ال 
حضورم در دبیرستان جزو بهترین خاطرات زندگی 

من است که دوست دارم دوباره از راه برسد. 
  دلتان برای گذشته خودتان تنگ می شود؟

به نظرم آدم نباید در گذش��ته خ��ود زندگی کند. 
ما باید به فکر فردا باش��یم. هر چقدر در گذش��ته 
زندگی کنیم نمی توانیم موفق باشیم. هوای امروز 
و فردایمان را که داشته باش��یم، گذشته مان هم 

قشنگ می شود. 
 جمله زیبا و تاثیرگذاری که خیلی دوس�ت 

دارید؟ 
الهی مرا آن ده که آن به. به نظرم این جمله خیلی 

زیبا و تاثیرگذار است. 
 شهرت را دوست دارید؟ 

شهرت جزئی از حرفه ما است اما اصل حرفه ما 
نیس��ت. ما هم شهرت را دوس��ت داریم اما نه به 
اندازه ای که شیفته آن باشیم و همین شیفتگی 

باعث غرورمان شود. 
 ماندگار ترین کار حسن جوهرچی؟ 

»او یک فرش��ته بود« را خیلی دوس��ت دارم و فکر 
می کنم کار خیلی خوب و تاثیرگذاری بود. 

 اما فکر می کنم مردم بیش�تر بازی شما را در 
سریال »در پناه تو« به یاد داشته باشند؟ 

خب به هر حال این مسائل سلیقه ای است، اما هنوز 
هم که م��ردم من را در بی��رون می بینند از »او یک 

فرشته بود« حرف می زنند. 
 تا به حال اتفاق افتاده ش�ما را با کسی اشتباه 

بگیرند؟ 
بله، ی��ادم نمی رود یک ب��ار  یک نفر م��ن را با علی 
دهک��ردی اش��تباه گرفته ب��ود. آمد گف��ت آقای 
دهک��ردی من ش��ما را خیلی دوس��ت دارم. گفتم 
من آقای دهکردی نیس��تم. البته این را هم بگویم 
علی دهکردی از دوستان خوب من است که ارادت 

ویژه ای هم به او دارم. 
   به نظرم، اهل فوتبال هم هستید؟ 

بله، من عالقه زیادی به فوتبال دارم و همیشه بازی ها 
را پیگیری می کنم. 

 طرفدار چه تیمی هستید؟ 
استقاللی هستم. از بچگی عالقه زیادی به استقالل 

داشتم و همیشه طرفدار این تیم بودم. 
  میانه تان با پرسپولیسی ها چطور است؟ 

خوب کری می خوانم اما همیش��ه برایشان احترام 
قائل هستم. 

 این ط�ور که ش�نیدیم با فوتبالیس�ت ها هم 
ارتباط خوبی دارید؟ 

بله حنیف عمران زاده، آرش برهانی و... از دوس��تان 
فوتبالی من هستند که ارتباط خوبی هم با آنان دارم. 
 آق�ای جوهرچی ش�ما هر چند وق�ت یک بار  

لواسان می آیید؟ 
من زیاد می آیم. اتفاقا همین االن که با شما صحبت 

می کنم لواسان هستم. 
 چه خوب! 

ما س��ریال »تنهایی لیال« را به کارگردانی حسین 
لطیفی در لواسان می سازیم و من هم به عنوان یکی 

از بازیگران این سریال، مدتی در لواسان هستم. 
 به نظر شما لواسان محل مناسبی برای ساخت 

فیلم های سینمایی و تلویزیونی است؟ 
چرا که نه؟ خیلی از کارگردان ها لواسان را به عنوان 
منطقه ای مناس��ب برای فیلم های خ��ود انتخاب 
می کنند، درس��ت مثل همین س��ریالی که ما االن 

داریم بازی می کنیم. 
 لواسان را چطور منطقه ای می بینید؟ 

لواسان حرف ندارد! با کالس و شیک. نسبت به خیلی 
جاهای تهران ش��رایط آب و هوایی بهتری دارد و از 
همه مهم تر اینکه آسمان صاف و پاکی دارد. کال همه 

چیز لواسان بیست است. 
  امکانات رفاهی اینجا به نظر شما، کافی است؟ 
بله، خوب اس��ت اما بهتر هم می تواند باش��د. من از 
شهردار محترم لواس��ان که می دانم زحمت زیادی 
هم در این منطقه می کش��د می خواهم برای تهیه 
امکان��ات بهتر برای این منطقه دوس��ت داش��تنی 

بیشتر تالش کند.
 حرف پایانی؟ 

سالم من را به تمام مردم خوب لواسان برسانید. خوش 
به حالتان که در این هوای سالم و پاک زندگی می کنید.

هنوز پشت لبش س��بز نشده بود که 
همیشه چند نخ سیگار، در هر جایی 
که امکان مخفی کردنش وجود داشت 
ب��رای خودش دس��ت و پ��ا می کرد. 
س��ربازی که رفت، کشیدن سیگار را 
علنی کرد و از   همان روز ها بود که  گاه 
همراه دیگر بچه های پادگان، کشیدن 
مواد مخ��در را هم ج��زو برنامه های 

تفریحی خود قرار دادند. 
از س��ربازی که برگش��ت، پدر و مادر 
برایش آس��تین باال زدند و شد داماد 
خانواده ای که در محله خود، س��ری 
توی س��ر ها داش��تند. حاال در محله 
جدید، دوستان جدیدی هم پیدا کرده 
بود. خانواده ام��ا از رفیق بازی های او، 
چندان دل خوشی نداش��تند، آن ها 
مخصوص��ا مخالف رف��ت و آمدش با 
یک��ی از رفقا بودن��د. او اما حرف های 
خان��واده اش را ج��دی نمی گرفت و 
ای��ن مخالفت ها را به حس��اب خرده 

حس��اب های خان��واده همس��رش با 
رفیقش می گذاش��ت. روز ها س��پری 
می ش��د و او همراه رفقایش، سرگرم 
کار خود بودند. حاال دیگر مصرف دود 
و دم شده بود کار هر روزشان. زندگی 
مش��ترک او با وجود داشتن دو فرزند 
به مرز از هم پاشیدن نزدیک می شد. 
میانجیگری خانواده و دوست و آشنا 
هم خیلی باعث دوام زندگی نمی شد...
آخرین بار ش��ش ماه بس��تری ش��د. 
صورتش حس��ابی گل انداخته بود و 
وضع جس��می اش رو ب��ه راه. به خانه 
که برگش��ت، باز هم خانواده اش او را 
سر کار فرستادند و به صاحب کارش 
حسابی سفارش کردند که هوایش را 
داشته باش��د تا دست از پا خطا نکند. 
خوشحالی آن ها ولی چند ماه بیشتر 
دوام نداش��ت. رفتارهای مش��کوک 
دوب��اره ش��روع ش��د.  گفت و گوهای 
همسرش هم فایده ای نداشت. حالش 

روز به روز بد تر می ش��د، تا اینکه یک 
روز مجبور شد در حمام، مواد مصرف 

کند. 
با اط��الع همس��رش، دوب��اره پای 
خانواده به میان کش��یده شد. همه 
درگیر پاس��خ به یک س��وال بودند: 
»چگونه با وجود کنت��رل خانواده، 
همس��ر و صاحب کارش، م��واد به 
دست او می رسد؟ او از چه کسی یا 

کسانی مواد می گیرد؟«
صاحب کارش گفته بود که او هیچ گاه 
پیش از پای��ان کار از محل کار خارج 
نمی ش��ود. پس هر چه بود در    همان 
محل کار ب��ود. با هم��کاری صاحب 

کارش، کنترل ها را بیشتر کردند. 
چند روزی گذش��ت. صاحب کارش 
دید یکی از مش��تریان، ه��ر چند روز 
یک بار س��ری به آنجا می زند، چیزی 
می خ��ورد و م��ی رود و فق��ط از یک 
نفر س��رویس می گیرد. زیر چش��می 
مش��تری را می پایی��د. حواس��ش به 
او بود. دید وقتی مش��تری از پش��ت 
میز برخاس��ت، بس��ته ای را زیر یکی 
از ظروف گذاش��ت. س��ریع از جایش 
بلند ش��د، خود را به میز رساند. بسته 

را از زیر ظرف برداشت. درست حدس 
زده بود: یک بس��ته شیش��ه. صاحب 
کار به شاگردش هیچ نگفت. خانواده 
بیمار را در جریان گذاش��ت و از فردا 
منتظر آمدن    همان مش��تری ش��د. 
س��رانجام بعد از چند روز س��ر و کله 
مشتری موادفروش پیدا شد. صاحب 
کار از او خواس��ت دیگر در آن مغازه 
پیدایش نشود. مشتری در حال رفتن 
بود که با صدای بلن��د گفت: »هر جا 
این آدم باش��د من باالخره مواد را به 
او می رس��انم. این خانواده فقط از این 
راه ضربه می خورند. من به هر قیمتی 
خانواده همسر این مرد را چنان گرفتار 
می کنم که همیشه درگیر دامادشان 

باشند.«
مش��تری رفت اما همچن��ان مواد به 
دست بیمار می رسید. او و خانواده اش 
قربان��ی کین��ه و خودخواه��ی رفیق 
مدعی شده بودند. روز ها پشت سر هم 
آمدند و رفتن��د، فرزندانش بزرگ تر 
شدند، اما اوضاع روز به روز بد تر شد. 
بیمار قصه ما دیگر حتی شب ها هم به 
خانه نمی آمد، جدایی سرنوشت تلخ 

همسرش بود و او... 

دروازه دلت را برای هر کسی باز نکن

قربانیان کینه

این گونه معاشرت کنیم )بخش نهم( 

آیین مهرورزی 
  عبدالرضا علی پناهی

اگر اسالم را دین محبت و دوستی بنامیم، نام مناسبی بر این 
آیین فطری نهاده ایم؛ چراکه مهر و محبت، محور بس��یاری 
از آداب اجتماع��ی و قوانین حیات جمع��ی در دین مقدس 

اسالم است. 
هدف نهایی از این دستورات هم تأمین خالء عاطفی در جامعه 
است. بدیهی است زیستن در هر جامعه ای که مردم با هم مهربان 

باشند، بسیار گوارا، مطلوب و مایه خوشبختی خواهد بود.
قرآن کریم، مؤمنین و همراهان پیامبر )ص( را چنین می ستاید: 
»پیروان راستین حضرت محمد )ص(، رسول خدا، همانطور که 
به کافران ترحم نمی کنند و در برابر کفر، فساد و انحراف، شدت 
عمل نشان می دهند، به   همان اندازه میان خود و نسبت به هم 

عطوف، دل رحم و مهربانند.« )سوره  فتح؛ آیه ۲۹(
در کتاب های اخالقی، احادیث مربوط به آداب و رفتار اجتماعی، 
یا البه الی س��خنان معصومین )ع(، درباره آثار، نتایج عملی و 
پاداش مهرورزی، این خصلت واالی انسانی، مطالب قابل توجهی 
مالحظه می کنیم. از نظر پیامبر بزرگ اسالم )ص(، اظهار محبت 
به مردم و در این راه قدم نهادن، نشانه ای از عقل و خرد است؛ به 
عبارتی، سرآغاز عقل گرایی و خردمندی، بعد از تدین و گرایش 
به اس��الم، محبت به مردم و دوستی با آنان است؛ به گونه ای که 
نگاه کردن به صورت برادر دینی از روی محبت، عبادت محسوب 
می ش��ود و محبت به مردم و جلب دوستی آنان، نیمی از دین و 

پایبندی به آیین اسالم است.
پیامبر اکرم )ص( مؤمن را چنین تعریف کرده اس��ت: »مؤمن، 
شخص شریف و بزرگواری است.« )امالی شیخ طوسی/۷۸/۲(، اما 
شخص فاسق، پست و فریبکار است. بهترین مومنان کسی است 
که با مومنان دیگر بیش��تر انس بگیرد و اظهار محبت و دوستی 
 کند. خیر و فایده ای ندارد کسی که نه با مردم انس می گیرد و نه 
مردم می توانند با او مأنوس شوند. )بحار/۳۹۳/۷۴( خداوند رحیم 

است و اشخاص دل رحم و مهربان را دوست دارد.« 
آموزش های علمی و عملی اس��الم در مقایس��ه جامعه ایده آل 
اسالمی با جامعه  مادی مشخص می ش��ودکه در آن بسیاری از 
مردم بیگانه وار زندگی می کنند و پیرمردان و پیرزنان و دیگران 
را از نظر عاطفی، نه فقط راضی نمی کنند بلکه از خود می رانند. 
پیامبر گرامی اسالم، نیاز فطری و روانی انسان را به مهر و محبت 
همنوعان موردتأکید قرار داده و خاطرنش��ان می کند که مؤمن 
در کنار برادر دینی اش با بهره مندی از عالقه و دوستی او، آرامش 
پیدا می کند و روح س��رگردانش قرار می یاب��د و از زندگی لذت 
می برد؛ همچون انس��انی که در بیابان گرم و تفتیده، سرگردان 
و تشنه، به چشمه آب س��رد و گوارایی می رس��د و در کنار آن 

می نشیند و جرعه ای می نوشد. 
امیرالمومنین، علی )ع(، درباره ارزش محبت و دوس��تی بیانات 
علمی ارزش��مندی دارد. می دانیم که خویش��اوندی و نس��بت 
فامیلی، در ظاهر نزدیک ترین رابطه عاطفی به شمار می آید، اما 
حضرت علی )ع( فرموده اند: »نیاز خویشاوند به مهر و محبت، از 

خود نیاز به خویشاوند بیشتر است.« 
این س��خن حکیمانه موال )ع(، حاوی یک نکته روان ش��ناختی 
اجتماعی، ظریف و ش��ایان توجه اس��ت: »اگ��ر می خواهی در 
جامعه ای مورد محبت قرار بگیری و مردم تو را دوس��ت داشته 

باشند، با مردم مهربان و دلسوز باش.« )بحاراالنوار /۳۹۶/۷۴ (
مهر و محبت، مایه اتحاد و اتفاق در جامعه است، و این معنی را 
امام باقر )ع( چنین بیان فرمودند: »آگاه باشید دوستی و محبت 
مؤمن از بزرگ ترین اس��باب تقویت ایمان است. آگاه باشید هر 
کس در راه خدا دوس��ت بدارد و در راه خدا دشمن بدارد و برای 
رضای خدا ببخش��د و برای او از عطا و بخشش دست نگه دارد، 
نزد خ��دای تبارک و تعالی، از مؤمنین صاف و خالص به ش��مار 
می آید. بدانید اگر مؤمنین برای خشنودی و رضای خدا همدیگر 
را دوست بدارند و برای خدا با مهربانی زندگی کنند، مانند یک 
پیکر خواهند بود ک��ه اگر یکی در جایی از تن��ش درد و رنجی 
احساس کند، دیگری نیز در   همان موضع، درد و رنج را احساس 

خواهد کرد.« 
 دست و دلبازی؛ عامل مهر و مودت

دس��ت و دلبازی یک��ی از انگیزه های محب��ت و از عوامل مهر و 
مودت در میان مردم است؛ چنانکه بخل و تنگ نظری و مضایقه 
از احس��ان و بذل و بخشش، موجب آن می شود که مردم انسان 
را دش��من بدارند. امام صادق )ع( خطاب ب��ه »معلی«، یکی از 
یارانش، چنین می فرماید: » ای معلی! اگراز خدا بترسی، همه از 
تو خواهند ترسید.  ای معلی! با بذل و بخشش، خود را نزد برادران 
و دوستانت دوست داشتنی و مهر و محبت آنان را به سوی خود 
جلب کن، زیرا »خدای عزوجل« عطا و بخشش را مایه محبت و 
مودت و بخل و تنگ چشمی را سبب عداوت و دشمنی قرار داده 

است.« )بحار/ ۲۸۱/۷۴( 
امام صادق )ع( همچنین هر مؤمنی را برادر، چشم و گوش مؤمن 
دیگر می داند که نباید به همدیگر خیانت و ستم، یا در حق هم 

فریبکاری و خلف وعده کنند.
ادامه دارد...

تلویزیون ما شوند تا حرکت رو به جلو  داشته باشیم. 
مشکل این اس��ت که س��ینما و تلویزیون ما دچار 
مرگ تدریجی ش��ده و باید تکانی بخورد. جماعتی 
باید بیایند و این سینما و تلویزیون را تکانی بدهند 

تا ما هم از این فضای تکراری بیرون بیاییم. ما 
به طراوت و شادابی نیاز داریم. 

 حسن جوهرچی به عنوان کارگردان 
میتوان�د اتفاق نویی در س�ینما یا 

تلویزیون ایران رقم بزند؟
نمیدانم. البته من سعی خودم را 

میکنم و امیدوارم که جواب 
بگیرم. البته فیلمی که قرار 

اس��ت بسازم 

بسیار مهربانم و هیچ وقت نمی
یک انتقاد به خودتان؟ 
بدقول بودنم. به خ��ودم می

بگذار کنار. 
دوس�ت دارید ب�ه ک�دام دوره از زندگیتان 

برگردید؟ 
دوره دبیرستانم را خیلی دوست دارم. دوران خیلی 

خوبی بود ک��ه هیچ وقت هم تکرار نمی
نظرم هیچ دورانی مثل دوران دبیرستانم شیرین 
نبود. البته من یک سال هم رد شدم. سال چهارم 

دبیرس��تان بود که رد ش��دم اما
حضورم در دبیرستان جزو بهترین خاطرات زندگی 

من است که دوست دارم دوباره از راه برسد. 
 دلتان برای گذشته خودتان تنگ می

به نظرم آدم نباید در گذش��ته خ��ود زندگی کند. 
ما باید به فکر فردا باش��یم. هر چقدر در گذش��ته 

زندگی کنیم نمی
و فردایمان را که داشته باش��یم، گذشته

قشنگ می
جمله زیبا و تاثیرگذاری که خیلی دوس�ت 

دارید؟ 
الهی مرا آن ده که آن به. به نظرم این جمله خیلی 

زیبا و تاثیرگذار است. 
شهرت را دوست دارید؟ 

شهرت جزئی از حرفه ما است اما اصل حرفه ما 
نیس��ت. ما هم شهرت را دوس��ت داریم اما نه به 

اندازه
باعث غرورمان شود. 

هرگونه تشابه اسمی یا سرگذشتی اتفاقی است این 
روایت مستند مربوط به...)نام محفوظ( می باشد.
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ز بدانیم ش��هر لواس��ان در بیس��ت و دومی��ن روز ا
اردیبهش��ت ماه امس��ال، میزبان نشست آموزشی 
کار شناس��ان آموزش دفا تر امور شهری و روستایی 

استانداری های سراسر کشور بود. 
ب��ه گ��زارش خبرن��گار م��ا، فرماندار شهرس��تان 
شمیرانات در این نشست گفت: »ساختار شهرستان 
شمیرانات از لحاظ زیست محیطی و طبیعی با ۱۵۶ 
هزار هکتار عرصه ممتاز ملی، در سطح کشور نمونه 
است و ظرفیت گردشگری آن با سه استان برابری 

می کند.« 
عزت اهلل خانمحمدی با تشریح بخشی از ویژگی های 
انسانی، جغرافیایی و منابع طبیعی این شهرستان 
افزود: »ش��میرانات با وجود شخصیت های بزرگ، 
ادیب و مبارز، وجود منابع گردشگری غنی، از جمله 
ارتفاعات، دره ها و زمین های گردشگری، دشت الر 
و سد لتیان و مواهب خدادادی در بخش های رودبار 
قصران، موقعیت ممتازی در س��طح کشور دارد؛ به 
گونه ای که حتی در فرمایشات مقام معظم رهبری 

مورد توجه قرار می گیرد.« 
وی با تاکید بر رویکرد فرهنگی در مدیریت شهری 
و روستایی یادآور شد: »ابتدا باید نیاز ها، اعتقادات و 
رویکرد اجتماعی، فرهنگی، دینی و تاریخی مردم را 
بشناسیم، تا بتوانیم با توجه به ظرفیت ها و باید ها و 
نباید ها، مدل راهبردی ارائه دهیم و اسناد و قوانین 

آن را در شهر ها و روستا ها پیاده کنیم.« 
خانمحمدی با بیان اینکه بنا نیس��ت س��لیقه ای یا 
فردی عمل کنی��م، تصریح کرد: »اگر ش��ناخت و 
اعتدال را در نظر بگیریم و ظرفیت های پایین دستی 
را ب��ا یافته ها و دانش علمی درآمیزیم و نس��خه ای 
بومی ارائه دهیم، به یقین ش��اهد توسعه شهری و 

روستایی متوازن و متعادل خواهیم بود.« 
 

  استان کم برخوردار
 مدیر کل دفتر امور ش��هری و روستایی استانداری 
ته��ران، دومی��ن س��خنران نشس��ت آموزش��ی 
کار شناس��ان آموزش دفا تر امور شهری و روستایی 

استانداری ها بود. 

 احمد تواهن با اشاره به اینکه بزرگ ترین مشکل ما 
در استان تهران، نهادینه کردن مفاهیم شهروندی 
است، خاطرنش��ان کرد: »فرهنگ ش��هروندی در 
حقیقت پایه مطمئن و پویایی اس��ت که می تواند 

مدیریت شهری را قوام و دوام ببخشد.« 
دکتر تواهن با بی��ان اینکه ۱2.۵ میلی��ون نفر در 

اس��تان تهران زندگ��ی می کنند، اظه��ار کرد: »از 
این تعداد، نزدی��ک ۹۰۰هزار نفر در روس��تاهای 
استان ساکن هس��تند، نزدیک به ۳/۵ میلیون نفر 
در شهرهای اطراف و باقی جمعیت در شهر تهران 

زندگی می کنند.« 
وی ب��ه برخی ویژگی های اس��تان تهران اش��اره و 
تصریح کرد: »یکی از مشخصه ها، مهاجرپذیر بودن 
ش��هرهای اس��تان اس��ت و دیگر اینکه بیشتر این 
شهر ها سرریز جمعیت شهر تهران است و شهرهای 

خوابگاهی تعریف می شوند.« 
مدی��رکل دفت��ر ام��ور ش��هری و روس��تایی 
اس��تانداری تهران ب��ا تاکید بر اینکه اس��تان 
تهران در رده اس��تان های کم برخ��وردار قرار 
دارد، گفت: »آمار نش��ان داده ک��ه حدود ۹۰ 
درص��د مالیات و عوارض کش��ور، در اس��تان 
تهران دریافت می ش��ود اما درصد ناچیزی از 
این درآمد ها به این استان اختصاص می یابد. 
البته نابرابری در خصوص عوارض شهرداری ها 
خیلی بیش��تر اس��ت؛ طوری که بیش��تر این 

عوارض در شهر تهران توزیع می شود. 
به لح��اظ برخ��ورداری از اعتباراتی ک��ه در حوزه 
مدیریت پسماند ها در کش��ور هزینه می شود، نیز 

استان تهران از آخرین استان کشور با فاصله زیادی 
عقب تر است.« 

دکتر تواه��ن تصریح کرد: »یک��ی از جاهای خالی 
مهم ما در عرصه مدیریت شهری، بحث شهروندی 
و شهروندمداری و آموزش های مربوط به آن است. 
البته ما درحال حاضر، بیش از ۴۴ هزار نفرس��اعت 
برنامه آموزشی تعریف کردیم که از این مقدار حدود 
۳۸ هزار س��اعت آموزش ه��ای تخصصی و بیش از 
۷۰۰ نفرساعت آموزش های مدیریتی است و باقی 
آن هم به آموزش های عمومی اختصاص دارد که در 
این زمینه هم از اس��اتید برجسته و مراکز آموزشی 

معتبر استفاده می کنیم.« 

 برنامه ریزی برای آموزش 
در ادامه این نشست، مهران شیرآوند با بیان اینکه 
ما حق نداریم روستا را تبدیل به شهر کنیم، گفت: 
»در سه، چهار دهه اخیر، جمعیت مصرف کننده ما 
بس��یار افزایش یافته و ما روستا ها را تبدیل به شهر 

کردیم؛ درحالی که رفتار در روس��تا باید مبتنی بر 
زندگی روس��تایی و رفتار در شهر مبتنی بر زندگی 

شهری باشد.« 
 رئی��س مرک��ز مطالع��ات برنامه ریزی ش��هری و 
روس��تایی س��ازمان  ش��هرداری ها و دهیاری های 
کشور بر برنامه ریزی و س��رمایه گذاری در زمینه 
آم��وزش و فرهنگ تاکید ک��رد و اف��زود: »باید تا 

می توانیم آموزش ببینیم.
باید در مرحل��ه اول، کارکنان را ب��ا فرمول جدید 
خدمات رسانی به شهر ها و روس��تا ها آشنا کنیم و 
سپس به فکر اصالح رفتارهای شهروندی باشیم.« 
وی یادآور شد: »نخستین مرکز آموزش خانواده و 
بعد کودکستان و مدرسه و دانشگاه است. در مرکز 
مطالعات، س��ه معاونت تخصصی پژوهش، آموزش 
و فرهنگ��ی اجتماعی باید ب��رای همه فعالیت های 

فرهنگی و اجتماعی برنامه ریزی کنند. 
همچنین سایت تخصصی این مرکز باید ساماندهی 

شود.« 
دکتر شیرآوند همچنین بر راه اندازی کتابخانه های 
تخصصی در ش��هرداری ها تاکید کرد و گفت: »هر 
استانی باید در اس��تانداری یک کتابخانه تخصصی 
شهری و روستایی داشته باشد و همه شهرداری ها 
باید کتابخانه داش��ته باشند و از علم فرهیختگان و 
مدیران با تجربه ش��هری در همایش های آموزشی 
به��ره ببرند ت��ا منجر ب��ه افزایش س��طح فرهنگ 
ش��هروندی و رفاه در حوزه ش��هری و روستایی و 

رضایت شهروندان شود.« 

 پروژه های گردشگری؛ مهم ترین راهکار ایجاد 
رونق در شهر

سخنران بعدی نشست، شهردار لواسان بود. میزبان 
نشس��ت آموزشی کار شناس��ان آموزش دفا تر امور 
شهری و روستایی استانداری های کشور در ابتدای 
س��خنانش، برخی ویژگی های شهر لواسان را برای 
شرکت کنندگان تشریح و اظهار کرد: »لواسان، شهر 

کوچکی است در ضلع شمال شرقی استان تهران، 
ب��ا ویژگی های اقلیمی و انس��انی منحص��ر به فرد. 
اینجا بیشتر از هر جای کشور، مورد توجه ستارگان 
هنری، ورزشی، اقتصادی، سیاس��ی و... قرار دارد. 
جمعیت ساکن و بومی ش��هر بیش از 2۰ هزار نفر 
نیست، اما در برخی روز ها جمعیت سیار این شهر 

به بیش از ۳۰۰ هزار نفر می رسد.« 
 علی م��رادی راه اندازی پروژه های گردش��گری را 
مهم ترین راهکار ایجاد رونق در ش��هر و تنها منبع 
درآمد پای��دار خواند و اف��زود: »مجموعه مدیریت 
ش��هری در حال حاضر، به دنب��ال تکمیل اجرای 
پروژه های گردش��گری اس��ت و ب��ه زودی کلنگ 

احداث دریاچه گردشگری را خواهیم زد.« 
وی همچنی��ن به آمادگی ش��هرداری برای اجرای 
چندین پروژه دیگر اش��اره کرد و گفت: »افزون بر 
ای��ن، ما در پی راه ان��دازی تله کابین هس��تیم. در 
زمینه گسترش فضای س��بز هم اقداماتی در حال 

انجام است. 
خوشبختانه لواسان امس��ال به عنوان شهر پایلوت 
برای کاش��ت گل رز ش��ناخته ش��ده و ما تا کنون 
حدود ۳۰هزار گل��دان گونه های مختلف گل رز در 
بلوار ها، میدان ها و بوستان ها کاشتیم و می خواهیم 
گونه هایی را ک��ه در ایران وجود ندارد از خارج وارد 

بکنیم.« 
مهندس مرادی با بیان اینکه قصد داریم لواسان را به 
عنوان شهر سالم کشور معرفی بکنیم، تصریح کرد: 
»ما کارگروه های تخصصی در این زمینه تش��کیل 
دادیم و با همکاری استادان برجسته برنامه ۵ساله 
ش��هرداری را تدوین و به زودی ب��رای تصویب به 

شورای شهر تقدیم می کنیم.« 
مرادی گفت: »ما باید نیروهای انس��انی خالق، 
توانمند و تأثیرگذار را شناس��ایی و س��اماندهی 
کنی��م. باید ترکیب��ی از نیروهای دانش��گاهی و 
باتجرب��ه به وجود بیاوریم؛ چراک��ه به تولید فکر 
نیاز داریم.« شهردار لواسان با ابراز نارضایتی از نگاه 
سودجویانه برخی افراد به شهرداری ها تصریح کرد: 
»عده ای به دنبال کسب سود و منافع شخصی خود 
هستند و انتظار دارند شهرداری از تخلف و جریمه 
آنان چشمپوشی کند. متاسفانه، در بسیاری موارد، 
پرداختن به مسائل حاش��یه ای، وقت و انرژی را از 
شهرداری می گیرد و موجب می شود از برنامه ریزی 
شهری عقب بیفتیم. برای این موارد، مرکز مطالعات 
و استراتژیک وزارت کشور باید به فکر چاره اندیشی 
باشد تا شهرداری های کشور در مسیر توسعه همه 
جانبه قرار گیرد. ما از لحاظ برنامه ریزی علمی در 

شهر ها ضعیف هستیم.« 

 تغییر در بافت روستاها
مدیرکل دفتر امور اس��تانداری ته��ران نیز در این 
نشس��ت با اش��اره به برخی جاذبه های لواس��ان و 
منطق��ه رودبار قصران گفت: »حوزه روس��تایی در 
سطح کشور باید جدی تر دیده شود تا حوزه شهری 
و اکنون می بینیم س��اخت و س��ازهای رو به تراکم 

در حوزه روس��تایی، آن را از بافت روس��تا و باغات، 
دامداری و کشاورزی خود خارج کرده است.« 

مهندس حسین الماس��ی افزود: »ما سرفصل هایی 
را برای دهیاران تدارک دیده ایم و امسال قرار است 

آموزش را در شش فصل و در سرفصل های مختلف 
انجام بدهیم که مقدمات آن شروع شده است.« 

 بیشترین آسیب در حوزه آموزش
شهردار مالیر هم در پایان این نشست با قدردانی 
از تح��ول به وج��ود آم��ده در ح��وزه آموزش و 
پژوهش شهری و روستایی گفت: »اکنون بیشتر 
آسیب ها در حوزه آموزش است و تا نیروی انسانی 
کارآمدی وجود نداشته باش��د، نتیجه مناسبی 

نخواهیم گرفت. 
باید در حوزه ش��هرداری ها و دهیاری ه��ا، قوانین 
مربوط به آموزش را بسیار جدی تر بگیریم و افراد را 
برای اجرای بهتر مسئولیت هایشان در هر جایگاهی 
که هستند آماده کنیم تا بهره وری بهتر و مطلوب 

تری داشته باشند.« 
 دکتر علیرضا رضایی با تاکید بر اینکه ارتقای مهارت 
افراد تنها از طری��ق آموزش ممکن اس��ت، افزود: 
»متأسفانه در سازمان های ما مدیریت دانش نداریم 
و به همین دلیل، مس��ئولیت م��ا در بحث آموزش 
بیش��تر اس��ت. وجود حوزه های تخصصی متعدد، 

توجه به امر آموزش و اهمیت آن را باال می برد. 
ما وابسته به درآمدی هستیم که از مردم می گیریم 
و ش��یوه برخورد ما بسیار مهم اس��ت. آیا در حوزه 
آموزش، مدی��ران را آگاه کرده ایم که اگر بخواهیم 
منابع درآمدی پایدار داش��ته باشند، چه کارهایی 

باید انجام دهند؟« 
نشست آموزشی کار شناسان آموزش دفا تر 
امور شهری و روستایی استانداری ها با حضور 
دکتر مهران شیرآوند، رئیس مرکز مطالعات 
برنامه ریزی شهری و روس��تایی سازمان ها 
و ش��هرداری ها و دهیاری های کشور، دکتر 
نوری مع��اون آموزش��ی این مرک��ز، دکتر 
علیرضا رضایی ش��هردار مالیر، دکتر احمد 
تواهن مدیرکل دفتر امور شهری و روستایی 
استانداری تهران، مهندس حسین الماسی 
مدیر کل دفتر امور استانداری تهران، مجید 
فتاحی رئیس شورای اس��المی شهر، بهنام 
صالحی زاده و ابوالقاسم نخلی اعضای شورای 
شهر، مهندس علی مرادی شهردار لواسان و 
نمایندگان ۵۵ استان  روز سه شنبه، بیست و 

دوم اردیبهشت برگزار شد.

در نشست آموزشی کار شناسان آموزش دفا تر امور شهری و روستایی استانداری ها در لواسان تاکید شد:

آموزش؛ تنها راهکار ارتقای مهارت های انسانی
اجتماع گریزی و سکوت

 نشانه ای از کمبود اعتماد به نفس

 شادی استاد میرزایی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی 
وقتی در باز ش��د، با چهره خندان بانویی جوان رو به رو ش��دم. 
وارد اتاق شد و روی صندلی در برابرم نشست. کمی خود را جلو 
کشید و دس��تانش را در هم گره کرد. ظاهری مرتب، شکیل و 
چهره ای خندان داش��ت. با کالم و نگاهم به او خوش آمد گفتم 
و از او خواس��تم خود را معرفی کند. گفت: »متأهلم و ۳2 ساله. 
پسری ۷س��اله دارم. حس��ابداری خوانده ام و االن هم مشغول 

خانه داری هستم.«
روش��ن بود که ابتدا بای��د دلیل حضورش را جویا می ش��دم. با 
دستانش اش��اره ای کرد و گفت: »نمی توانم حرفم را به دیگران 

بگویم؛ یعنی توانایی »نه« گفتن ندارم.«
 او بر این باور بود که توانایی بیان خواس��ته ها یا نخواسته هایش 
را به اطرافیانش ندارد. بانوی جوان این طور ادامه داد که قبل از 
ازدواج هم چندان قادر به بیان نظر و ایده خود نبوده و اکنون نیز 
با همسرش با همین روش رفتار می کند و ارتباط کالمی ضعیفی 
با وی دارد؛ طوری که اقوام و خویشاوندان، لقب همسر صبور و 
س��اکت را به او داده اند؛ لقبی که از دیدگاه او برای افراد ساده و 

مظلوم به کار می رود. 
ناراحتی را براحتی در لحن و نگاهش حس کردم. او از این وضعیت 
خوش��حال نبود. بنابراین، به نقل داس��تانی پرداخت که به نوعی 
انگیزه ای برای خاموش��ی و سکوتش محسوب می شد: »چند سال 
پیش که وضعیت مالی خوبی داشتیم، پیشنهاد خرید زمینی را برای 
ساخت ویالی شخصی به همسرم دادم. او که مشتاق به نظر می آمد، 
مخالفتی نکرد و نظرم را پذیرفت. ساخت ویال را آغاز کردیم، اما به 
دلیل افزایش قیمت مصالح، ناچار شدیم هزینه های جانبی زیادی 
بپردازیم و  کار هم نیمه تمام ماند. پس از آن، همسرم هر از گاهی 
من را ش��ماتت می کند؛ به گونه ای که ح��س می کنم کامال مقصر 
هس��تم. بعد از این قضیه، دیگر موفق نش��دم با همسرم همفکری 
کنم و حتی از بیان کوچک ترین خواسته هایم ناتوانم و تقریبا همه 

تصمیمات مربوط به امور  زندگی ما بر عهده اوست.«
 او حرف��ش را با این چن��د جمله که حاص��ل داوری اش درباره 
اتفاق رخ  داده اس��ت، به پایان رس��اند: »به هرحال، همسرم در 
تصمیم گیری س��نجیده تر عمل می کنه«، »همسرم باهوش تر 
از منه«، »تا از چیزی کامال مطمئن نیستی، به زبان آوردنش از 
اشتباهات بزرگه« و »در بیشتر اوقات، نظراتم مفید و مؤثر واقع 

نمیشه، پس مطرح کردن ایده ام چه سودی داره؟!«
متوج��ه ش��دم ک��ه او »س��کوت« را جایگزی��ن »همفکری و 
هم اندیش��ی« با دوس��تان و نزدیکانش کرده است. »سکوت« 
رفتاری خنثی  و از جمله عوامل مهم در کاهش اعتماد به نفس 
فرد محسوب می ش��ود. این رفتار، فرد را به سمت سطح پایین 
اعتماد به نفس، همچنین اجتماع گریزی سوق می دهد؛ رفتاری 
که نه تنها باعث تغییری در زندگی فرد نمی شود که حتی در طی 
زمان از میزان مش��ارکت وی با اطرافیان نزدیکش هم می کاهد 
و او را مجاب می کند تا با تصمیمات آن ها به زندگی ادامه دهد. 
بنابراین، همین انفعال او را قربانی عقاید و نظرات دیگران می کند 

تا جایی که خودش را فردی نامؤثر و بیهوده می بیند.
به طور دقیق تر، ترس از صحبت کردن، داشتن تعامالت کالمی 
و بیان ایده و دیدگاه در برخورد با افرادی که با آنان در تعامل و 
مراوده هستیم، ما را تبدیل به شنوندگانی ماهر در دید اطرافیان، 
اما سرخورده و گوش��ه گیر در نگاه خود می کند. چنین انسانی 
که از نظر فرهنگ و جامعه ایرانی با صفاتی همچون صبور، آرام، 
باحوصله، سازگار و مطیع شناخته می شود، باوجود تأیید جامعه، 

فردی با اعتماد به نفس پایین است.
 اعتماد به نفس

 زمانی که با خود این گونه زمزم��ه می کنیم: »من نمی توانم!«، 
»آیا از پس این کار برمی آیم؟« و »دیگران همیش��ه از من بهتر 
عمل می کنند!«، شبیه شخصیت مطرح شده در ابتدای این متن، 
دچار مشکلِ اعتماد به نفس شده و درک نادرستی از خود پیدا 
کرده ایم که مانع از انجام فعالیت های موردعالقه مان می شود. در 
این حالت، واژه »استقالل« به معنای نپذیرفتن کنترل دیگران 
نیز چندان برای ما معنایی ندارد. بدیهی است این گونه، خود را 
قربانی تصمیم های دنیای پیرامون خود می کنیم. در این صورت 
است که با توجه به باور اشتباهمان که باید بازیچه دست دیگران 
بوده و هیچ کنترلی بر زندگی خود نداش��ته باشیم، به انفعال و 

کناره گیری روی می آوریم.  
  ابراز وجود، راهی برای احترام به خود و افزایش توانایی 

در انجام کار
 ابراز وجود کردن از جمله اقداماتی اس��ت که به فرد برای دستیابی به 
اعتماد به نفس یاری می رساند و به معنای احترام گذاشتن به خواسته ها، 
نیازها و ارزش های خود است. این امر سبب تعامل بیشتر با افراد دنیای 
پیرامون نظی��ر رئیس، اعضای خان��واده، معلم، دوس��ت و همکارمان 
می شود؛ افرادی که در نبودشان، کسانی ناکارآمد، تنها و افسرده )نه به 
معنای اختالل افسردگی( محسوب می شویم و این اتفاق ممکن است 

به ضعف هویت فردی، ملی، شغلی و... منجر شود. 

خوشبختانه لواسان امس�ال به عنوان شهر 
پایلوت برای کاش�ت گل رز شناخته شده و 
ما تا کنون حدود ۳۰ه�زار گلدان گونه های 
مختل�ف گل رز در بلوار ه�ا، میدان ه�ا و 
بوستان ها کاشتیم و می خواهیم گونه هایی 
را که در ایران وجود ندارد از خارج وارد کنیم

ابتدا بای�د نیاز ه�ا، اعتق�ادات و رویکرد 
اجتماعی، فرهنگی، دینی و تاریخی مردم 
را بشناسیم، تا بتوانیم با توجه به ظرفیت ها 
و باید ه�ا و نباید ها، مدل راهب�ردی ارائه 
دهیم و اس�ناد و قوانین آن را در شهر ها و 

روستا ها پیاده کنیم
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 آگاهیبخشیازگذشتهتاامروز
گفت و گوی ما از شروع به کار این زوج آغاز می شود 
و خانم شفیعی آغازگر آن است: »اوایل حضورم در 
این منطقه، کش��اورزان و باغ��داران به من مراجعه 
می        کردند و از من»دوا« می خواس��تند؛ یعنی حتی 
س��م را با عنوان دوا می        ش��ناختند! نه اس��م سم را 
می        شناختند و نه کارایی و تاثیرش را می        دانستند. 
جالب ای��ن بود که تاکید خاصی ه��م روی یک نوع 
سم داشتند؛ چون یک بار از آن نتیجه گرفته بودند 
و آن را تنه��ا راه درمان آفت های باغ می        دانس��تند. 
کم کم با همکاری سازمان جهاد کشاورزی توانستیم 
آموزش های اولیه و ابتدای��ی را به آنها بدهیم و این 
اعتماد و اطمینان را ایجاد کنیم که طرف مشورت 
آنها باش��یم. از 10 س��ال پیش تا حاال فعالیت های 
زیادی انج��ام دادیم و به قول مع��روف خون دل ها 
خورده ایم تا کش��اورزان منطقه حاال آگاهانه تر و با 
دانش بیش��تر تصمیم به خرید و استفاده از سموم 
می        گیرند؛ ولی همچنان مصرف بی رویه و بی قاعده 
سموم باالس��ت و تالش در این زمینه هنوز نتیجه 
نداده اس��ت و با اینکه ما به عنوان گیاه پزش��ک در 
منطقه حضور داریم و به کمک اداره جهاد کشاورزی 
از توزیع سموم مشکل دار جلوگیری می        کنیم، ولی 
همچنان با وجود دالالن س��م، ان��واع غیرمجاز این 

محصوالت در دسترس باغداران قرار می گیرد.«

 همیشهپایقاچاقدرمیاناست
منطقه لواسان به عنوان بزرگ ترین منطقه برداشت 
و تولید گیالس اس��تان تهران شناخته شده است؛ 
محصولی که کم ک��م بازار خود را ب��رای میزبانی از 
آن آماده می    کند؛ میوه ای خ��وش  رنگ و لعاب که 
البته دوس��تداران زیادی هم دارد، شاید خوردنش 
آنقدر ها هم که ظاهرش نش��ان می        دهد بی خطر و 
زحمت نباشد: »منطقه لواسان باالترین میزان سطح 
زیرکشت گیالس را دارد و چون دوره نگهداری این 
محصول کوتاه اس��ت و در واقع چرخ��ه آن از باغ به 
خانه است، آنچه نگرانمان می        کند مصرف سمومی 
است که دوره تاثیر طوالنی دارند و بالفاصله بعد از 
چیده شدن محصول، به خانه و سفره مصرف کننده 
می        رسند. متاس��فانه ممکن است  صدای ما به همه 
کش��اورزان و فعاالن این حوزه نرسد، ولی تالشمان 
این اس��ت که این آگاهی و دانش را گسترش دهیم 
تا به جای استفاده از سموم شیمیایی، از شیوه های 
دفع آفات کم خطرتر و تلفیقی اس��تفاده کنند. این 
شیوه ها عالوه بر حفظ محیط زیست و سالمت مردم 
در کاهش هزینه های جاری کش��اورزان و باغداران 

هم تاثیر دارد.«
حرف که به اینجا می رس��د، آقای مهرزاد در تایید 
حرف های همسرش می گوید: »متاسفانه در سطح 
باغ ه��ای اطراف ته��ران، به خصوص ای��ن منطقه، 
هنوز س��موم از رده خارج ش��ده جهانی اس��تفاده 
می         شود و باغداران به دنبال خرید آن هستند. من به 
عنوان اولین فروشگاه مجوزدار پخش سموم در این 
منطقه، این سموم را عرضه نمی کنم ولی متاسفانه 
هس��تند فروش��گاه های بی مجوزی که این سموم 
غیراس��تاندارد و پرضرر را به صورت قاچاق عرضه و 
باغداران هم آنها را تهیه می        کنند. منظور از س��موم 
از رده خارج ش��ده، سمومی اس��ت که از نظر اداره 
جهاد کشاورزی رد ش��ده اند، چون در سطح جهان 
منسوخ ش��ده اند. در واقع به دلیل اثرات مخربی که 
بر طبیعت و سالمت انسان ها داشته اند، سال هاست 
که کنار گذاشته شده اند، ولی باغدار به دلیل آگاهی 
نداشتن و ناآشنایی با سم های بهتر و جدیدتر و البته 
کم خطرتر، باز هم سراغ همان قدیمی ها را می گیرد. 
اثرات زیانبار این س��موم کامال اثبات شده است که 
کمترین آن ایجاد انواع سرطان های دستگاه گوارش، 

روده و خون است.«

 بنویسیدسم،بخوانیدسرطان
ادامه گفته های مهندس مهرزاد، اطالعات بیشتری 
را درباره انواع سموم در اختیار ما می گذارد: »سمومی 
که در حال حاضر در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد 
و به تب��ع آن در ایران مجوز فروش دارد، س��مومی 
اس��ت با دوره تاثیرگذاری کوتاه مدت، بین 10 روز 
تا دو هفته. بعد از این دوره، تاثیر سم از بین می        رود 
و آس��یبی به بدن نمی رس��اند، ولی سموم منسوخ 
شده که متاسفانه هنوز هم خواهان دارد، بین شش 
ماه تا یک س��ال ماندگاری دارد و این یعنی فاجعه! 
کشاورز با یک دوره سمپاش��ی یک هفته تا 10 روز 
قبل از برداشت محصول، آن را از آفت حفظ می        کند 
ولی نمی داند که چه تاثیری بر جسم مصرف کننده 
می        گذارد. این س��م به داخل بافت می��وه نفوذ پیدا 
می        کند و با خوردن به بدن انسان منتقل می        شود. به 
صورت نهفته در بافت چربی بدن ذخیره می        شود و با 

کاهش وزن یا افزایش سن وارد بدن شده و تاثیرات 
خود را می        گذارد. به دلیل طوالنی بودن دوره تاثیر 
این سموم، زمانی طوالنی هم در بدن باقی می        ماند 
و به همین دلیل، یکی از دالیل بروز س��رطان بین 
افراد مسن همین مورد می        تواند باشد، یا حتی تولد 

کودکانی با نقص های جسمی و... .«
آقای مهندس به کشاورزان توصیه می کند که کمتر 
از س��موم اس��تفاده و روش های دیگری را امتحان 
کنند: »در بین باغداران و کش��اورزان س��م بسیار 
محبوب و ش��ناخته ش��ده ای وج��ود دارد با عنوان 
»سوپراسید« که در واقع »سوپر اسید« است که به 
صورت قاچاق از مرز عراق وارد و مصرف می        ش��ود. 
این سم سال هاس��ت که منسوخ شده، ولی کشاورز 
چیزی بهتر از آن را ندیده و استفاده هم نکرده است. 
نکته مهمی که خیلی ها از آن غافل هس��تند اینکه 
برای دفع آفات فقط نباید از سموم و مواد شیمیایی 
استفاده کرد. امکانات دفع غیرشیمیایی زیادی هم 
موجود اس��ت؛ مثال برای دفع آفت مگس گیالس، 
تله های چس��بی و رنگی وجود دارد. کارت های زرد 
برای کرم س��یب، تله های فرمونی برای کرم خراط 
و... منتها مسئله اینجاست که کشاورز این شیوه ها 
و ابزارها را نمی شناسد و به همان سبک سنتی کار 
می        کند؛ سمومی که قبال می        شناخته و از آنها تاثیر 
دیده را برای س��ال ها تغییر نمی دهد و حتی تالش 
نمی کند که جایگزینی ارزان ت��ر و کم خطرتر برای 

آن پیدا کند.«
حاال که صحبت ما به اصط��الح »گل کرده«، نوبت 
خانم شفیعی است که س��خنان همسرش را تایید 
کن��د: »معتق��دم تا زمانی ک��ه ش��یوه های ایمن و 
کم خطرتری برای مب��ارزه با آفات وج��ود دارد که 
هم کاربردی تر و هم کم هزینه تر اس��ت، چرا باید از 
سموم شیمیایی استفاده کرد؟ هرچند که در ظاهر 
ما فروشنده سم هس��تیم و نفع مادی از آن می        بریم 
ولی بهتر است که کالن و وسیع به موضوع نگاه کنیم. 
سالمت محیط زیست و مردم باید اولویت باشد، ولی 
من با دید کارشناسی و سال ها تجربه معتقدم که با 
ش��یوه های جایگزین می        توان کاری بهتر و پرثمرتر 
انجام داد. برای مثال اگر کش��اورز بداند که قبل از 
عید و ش��کوفه زدن درخت می        تواند با روغن پاشی 
جلوی آفت زدن درخت را بگیرد، چرا باید بعد از عید 
و شکوفه زدن درخت، هزینه زیادی برای خرید سم 
و سمپاش��ی باغ انجام بدهد؟ متاسفانه تنها معضل 
استفاده از س��موم نیس��ت، بلکه مصرف کودهای 
ش��یمیایی هم در بین باغ ها و مزارع باالست. چند 
سال است که کودهای استاندارد و ارگانیکی توزیع 
می        شود که هم خواص کودهای حیوانی را دارد و هم 
مواد معدنی مورد نیاز درخت را به ریشه می        رساند. 
این محصول کودهای ضدعفونی شده و زود جذبی 
هستند که پاکسازی ش��ده و عاری از هر نوع آفت و 
علف هرز و بیماری است که با مصرف آن میزان آفت 
و درگیری زمین و محصول به حداقل می        رسد. ولی 
باغدار همچنان اصرار به خرید کود ش��یمیایی دارد 
که عالوه بر آلودگی خ��اک، هزینه های زیادی هم 
برای طبیعت و انس��ان دارد. االن کودهایی در بازار 
موجود اس��ت که به ص��ورت محل��ول در آب عمل 
می        کنند و از طریق برگ جذب درخت می        ش��وند. 
این کودها دو تا سه هفته قبل از برداشت محصول به 
گیاه داده می        شود تا عالوه بر تامین نیاز درخت، بار 
و محصول را محافظت کن��د و از طرف دیگر بر بدن 
مصرف کننده تاثیری نداشته باشد، چون دوره تاثیر 
آن کوتاه مدت است و تا فاصله مصرف تاثیر خودش 

را از دست می دهد.«

تورمدلپذیر
مهندس مهرزاد معتقد است تورم اگر همه جا به ضرر 
مردم بود، این بار کمی به کمک آنها آمده است، زیرا 
به دلیل افزایش قیمت سم و فرآورده های شیمیایی 
دفع آفات، میزان مصرف هم به طور چش��مگیری 
کاهش پیدا کرده است و ش��اید بتوان گفت که این 
روزها داستان س��م کمی کنترل شده است: »یکی 

از نکات مهم دیگری ک��ه در این منطقه توجهی به 
آن نشده، این اس��ت که برای عرضه این محصول، 
اتحادیه یا تعاونی وجود ن��دارد. مثال در بم و کرمان 
که باالترین میزان تولید و عرضه پس��ته را دارد، در 
ایام عرضه و برداشت محصول به بازار، اتحادیه پسته 
تشکیل شده است. کل پسته محصول استان را که 
قرار اس��ت به بازار داخلی یا خارجی عرضه شود، در 
این میدان جمع آوری می        کنند، با بررسی کیفیت و 
میزان سالمت محصول و میزان سموم موجود در آن، 
تأییدیه سالمت و عرضه آن به بازار را می        دهند، آن 
را قیمت گذاری می        کنند و با درجه یک و دو و سه به 
بازار می        فرستند. حاال که این منطقه نقش کلیدی 
و مهمی در عرضه محصول گیالس در سطح استان 
یا کش��ور دارد، باید کمیته ای برای بررسی کیفیت 
سالمت و قیمت تشکیل شود تا محصول با کیفیت و 
با قیمتی مناسب به دست مصرف کننده برسد. البته 
حضور دالالن در این بخش هم دیده می شود که نه 
تنها بر هزینه ها که بر س��المت مصرف کننده فشار 
وارد می        کنند. دالالن با ورود به این بخش و در تنگنا 
گذاشتن کشاورز و باغدار، می خواهند محصول باغ را 
با فالن قیمت بفروشند و با تهیه سم و کود غیرمجاز 
در ظاهر به کمک کشاورز می        آیند، حال آنکه هدفی 
جز پرکردن جیب ندارند. کش��اورز هم اگر دستش 
تنگ باش��د قبول کرده و از این قضیه هم استقبال 
می        کند. حاال این س��م و کود غیرمجاز و ناس��الم به 
محصول و باغ که هیچ، به سالمت مصرف کننده هم 
ضربه می        زند. اینجاس��ت که نقش جهاد کشاورزی 
پررنگ می        شود تا با نظارت دقیق بر عرضه محصول 

سالم، مانع از گسترش این چرخه ناسالم بشود.«

 تقویتکنندههایظاهری
در کنار محصوالت شیمیایی که برای دفع و از بین 
بردن آفات گیاهی استفاده می        شود، محصوالتی 
هم هست که به منظور افزایش زیبایی ظاهری و 
رنگ و ش��کل میو ها به کار می رود که متاسفانه 
فقط ظاهر را جذاب می        کند و میوه های آغش��ته 
به آنه��ا، مزه یا طع��م خوب و دلپذی��ری ندارند، 
مثل میوه های خارجی موجود در بازار  که ظاهر 
زیبای��ی دارند ولی طعم خوب��ی ندارند. مهندس 

مهرزاد می گوید: »در خصوص مصرف محصوالت 
کشاورزی ارگانیک که این روزها به شدت راجع به 
آن می        شنویم، باید گفت ویژگی خاص و متمایزی 
ندارند که بتوان از ظاهر آن تش��خیص داد، مگر 
اینکه از خود باغدار و کشاورز خریداری شود و این 
تش��خیص برای افراد عادی یا حتی ما که سال ها 
در این زمینه تجربه داش��ته ایم هم امکان ندارد، 
مگر اینکه از فروشنده معتبر یا باغدار و به صورت 
مستقیم خریداری شود. این روزها خیلی از افراد 
به دنبال استفاده س��الم از مواد طبیعی هستند، 
برای مثال با خرید بذر انواع سبزی تالش می        کنند 
خودشان در خانه این محصول را بکارند و مطمئنم 
اگر آگاهی افراد بیشتر شود این تقاضا افزایش پیدا 
می کند. نقش آگاهی بخشی و افزایش اطالعات در 
پیشگیری از بیماری و ترویج شیوه زندگی سالم 

خیلی زیاد است.« 

 قتلعامبهاسمسمپاشی
ی��ک اتفاق ب��ه ظاهر ع��ادی ک��ه دارد ب��ه فاجعه ای 
زیست محیطی تبدیل می        شود، این فاجعه فقط با یک 
سمپاشی به ظاهر ساده آغاز می        ش��ود: »داستان این 
است که کشاورز برای دفع سم به ما مراجعه می        کند و 
سم »پرمترین« می        خواهد. این قدم اول در این چرخه 
کشنده است، چون سم پرمترین یک سم همه  چیزکش 
است؛ از حشرات مفید و مضر گرفته تا پشه و کنه، زنبور 
عسل، مورچه و ... کش��اورز و باغدار می        آید با اصرار از 
ما س��م پرمترین می        خواهد. اگر از فروشگاه مجاز پیدا 
نکند سراغ دالل و فروشنده غیرمجاز می        رود. متاسفانه 
اطالعاتشان در حد همین یک نوع سم قدیمی و از رده 
خارج ش��ده باقی مانده اس��ت که یک بار از آن نتیجه 
گرفته اند و اثرات متعدد و منفی دیگر آن را نمی بینند. 
این روند کشنده بودن سم تنها به درخت و آفت محدود 
نش��ده بلکه پرندگان خوش خوان و باغی را هم از بین 
می        برد. در مقایس��ه با س��ال های قبل، تعداد پرندگان 
باغی مثل بلبل در باغ ه��ای اطراف تهران کاهش قابل 
توجهی داشته است. چون دقیقا فصل تولد جوجه ها از 
داخل تخم با فصل سمپاشی بهاره یکی است و همین 
اس��تفاده نا بجا و غیرمنطقی از آن باعث کشته شدن 
جوجه ها شده و این تکرار باعث مهاجرت این پرنده ها 

و کاهش نسل آنها می        شود.«

 محصوالتگلخانهایرافراموشکنید
و اما محص��والت گلخانه ای که ای��ن روزها مصرفش 
بیشتر از هر زمانی اس��ت: »توصیه ما این است که به 
هیچ وجه از محصوالت گلخانه ای استفاده نکنید. چون 
محیط گلخانه گرم و مرطوب است و این دو عامل باعث 
می        شود تا دوره تاثیرگذاری س��موم روی محصوالت 
تولیدی آنها طوالنی تر ش��ود. گلخانه دار زمان فروش 
محصول، سمی به محصول می        زند که دوره تاثیرگذاری 
آن 7 تا 10 روز اس��ت ولی در محی��ط گلخانه به دلیل 
مرطوب بودن ای��ن دوره افزایش پیدا می کند. خریدار 
آن را می        خرد و مصرف می        کند، بدون آنکه دوره تاثیر 
س��م آن گذشته باش��د. مثال نوعی س��م هست که به 
خیارهای گلخانه ای می        پاش��ند تا مانع از لیزی پوست 
خیار بشوند. این ماده شیمیایی همراه با پوست و میوه 
خیار وارد بدن ش��ده و در بافت چربی ذخیره می        شود. 
به مرور زمان و با افزایش سن و آب شدن چربی ها این 
سموم ذخیره شده در بافت چربی وارد بدن و سیستم 
گردش خون شده و بسته به میزان تجمع آن در بدن، 
ایجاد کننده انواع سرطان ها و بیماری های مختلف در 
سنین باال می        شود. تنها راه برای مقابله با آن جدا کردن 
الیه ضخیم از پوس��ت خیار یا اصال مصرف نکردن این 

نوع محصوالت است.«

 راههایرهاییازحشرات
حاال که به فصل تابس��تان و زمان جوالن حشرات 
نزدیک می        ش��ویم توصیه این اس��ت ک��ه به جای 
استفاده از انواع حشره کش های شیمیایی از تله های 
رنگی و چسبی یا دس��تگا های اولتراصوتی استفاده 

کنند که با ایجاد فرکانس مانع نزدیک شدن حشرات 
می        شوند: »بعضی از انواع این دستگاه ها حتی توانایی 
دور کردن حیواناتی مثل موش و گربه و حتی سگ را 
هم دارند. این وسایل بدون آسیب به محیط زیست 
و طبیعت، ش��ما را ایمن نگه می        دارند و آسیب آنها 
را کاهش می        دهند. این دستگاه ها امواج یا پارازیت 
نیستند که آسیب رسان باشند بلکه طیفی از صوت 
است که انسان نمی ش��نود ولی باعث فرار حشرات 
موذی می        شود. همچنین کارت های چسبی با طیف 
رنگی آبی در بازار موجود اس��ت ک��ه فراری دهنده 
پشه ها هستند. در واقع دلیل اصلی توصیه به استفاده 
از این محصوالت، و البته باور ما، این اس��ت که چرا 
باید حشرات را از بین برد؟ این موجودات در طبیعت 
هرکدام نقشی در چرخه س��الم طبیعی دارند، شما 
می        توانید آنها را از خودتان دور کنید و الزم نیس��ت 

که این موجودات را از بین ببرید.«

دوفارغالتحصیلرشتهمهندسیکشاورزیباگرایشگیاهپزشکیاز
دانشگاهشهیدبهشتیکرمان.آقایمهرزاداهلوزادهاستانکرمان
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وفعالیتخودانتخابکردهاند.خانممهندسش�فیعیفعالیتخودرااز
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است.اواکنونبهعنوانپیمانکارسازمانجهادکشاورزیدرمناطقشمالی
تهرانبهفعالیتوترویجشیوههاینوینمبارزهباآفاتمشغولاست.تمرکز
اصلیاورویموشهایباغیوملخالبرزاستکهدرمنطقهلواساناتورودبار
قصرانبهوفوردیدهمیش�ود.آقایمهرزادهمباگرایشگیاهپزشکی،
فروشندهمجازسمومکشاورزیاست؛البتهباتجربهایچندسالهدر

زمینهفرازوفرودهاییدرحفظوتخریبمحیطزیست.گپوگفتی
داشتیمبااینزوجگیاهپزشککهنزدیکبهیکدههدراینمنطقه
بهفعالیتوترویجش�یوههایمدرنوکمخطردفعآفاتمشغولند؛
گپوگفتیکهباموضوعحفظمحیطزیس�تآغازشد،ومتاسفانهبا
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دنیایکودکی

رشد ادراکی یا عقل 
بین 7 تا 13 سالگی

 بیتامیرکاظمی
کارشناسارشدروانشناسی

می دانیم بین 7 تا 13 س��الگی، مرحله درک عملیات واقعی و 
عینی از نظر رشد عقلی یا شناختی اس��ت. برای انسان عاقل و 
س��الم هیچ تضادی بین احساس و اندیشه نیست و هیچ جنگی 
بین قلب و مغز در نمی گیرد بلکه احساسات و عواطف و هیجانات 

او تحت تاثیر عقل اوست.
 یکی از گرفتاری های بچه ها که خوش��بختانه در 7 س��الگی به 
پایان می رسد، موضوع خودمداری، خودمحوری و خودشیفتگی 
آنهاست؛ یعنی اگر شما یک حبه قند را در لیوان آب حل کنید 
و از کودک 5 ساله بپرس��ید قند چه شد؟ به دلیل خودمداری و 
خودشیفتگی اش احتمال دارد بگوید که قند پنهان شده تا من 
او را بخورم، اما اگر همین سوال را از کودک 9 ساله بکنید خواهد 
گفت قند به ذرات آب چسبیده و حل شده است؛ یا مثال کودک 
4 ساله تصور می کند خورشید برای او طلوع کرده و شب می رود 
تا او بخوابد، اما در 8 سالگی احتماال خواهد گفت خورشید متولد 

شده و رشد پیدا کرده است. 
 کودک قبل از 7 س��الگی از موضوع برگش��ت بی خبر اس��ت. 
همچنی��ن توانایی طبقه بن��دی متداخل را ن��دارد؛ می تواند بر 
اس��اس رنگ یا ش��کل طبقه بندی کند اما اگر رنگ و ش��کل را 
ترکیب کنیم توانای��ی طبقه بندی آنها را ن��دارد و نیز با مفهوم 
تقدم و تاخر و همچنین مفهوم جزء و کل آشنا نیست.  یعنی اگر 
شما به یک کودک 5 س��اله بگویید یک آدم بکش که از خودت 
بزرگتر باشد این کار را می کند ولی با این مفاهیم بعد از 7 سالگی 

آشنا می شود.
اگر از یک کودک 7 س��اله بپرس��ید برادر داری؟ می گوید یکی 
دارم ولی اگر از او بپرسید برادر تو برادر دارد؟ می گوید نه؛ یعنی 
رابطه های دوجانبه را متوجه نخواهد ش��د، یا اگر بپرسید یک 
کیلو آهن سنگین تر اس��ت یا یک کیلو پنبه؟ خواهد گفت یک 

کیلو آهن.
کودک زمانی آمادگی درک ریاضیات را پیدا می کند که متوجه 
شود اگر چیزی تقسیم بر چیز دیگری ش��د و جوابش یک بود 
یعنی آن دو چیز با هم برابرند ولی کودکان تا 10یا 11 س��الگی 

متوجه چنین مطلبی نخواهند شد.
کودک بعد از 7 س��الگی چون دیگر نمی خواهد مطالب را فقط 
مانند گذش��ته بش��نود بلکه می خواهد برای��ش تصویر ذهنی 
بس��ازد و در نتیجه انرژی روانی خود را معطوف چیزهای دیگر 
می کند غالب اوقات پدر و مادر به اش��تباه به نظرشان می رسد 
که کودکش��ان هوش یا حافظه س��ابق را ندارد که کامال اشتباه 
فکر می کنند. بچه ها تا 9 سالگی متوجه نمی شوند که اگر 4+3 
مساوی 7  است، پس 3-7  مساوی 4 است و این تجزیه تحلیل ها 
برای سن او مشکل است؛ بنابراین، به خاطر این مشکالت فرزند ما 
در درک واقعیت جهان دارای محدودیت ها و موانعی است و باید 

آنها را کمک کرد تا رشد عقلی خود را به دست آورند.

عواملیکهباعثرشدعقلمیشوند:
1- کس��ب علم مخصوصا ریاضی، فیزیک، شیمی بیولوژیک و 

علوم اجتماعی و انسانی.
2- مطالعه مفید به طوری ک��ه مطلب حاوی موضوعات جالب و 

آموزنده باشد.
3- ورزش

4- موسیقی
5- درگیر شدن در هر تجربه مطلوب 

6- آرامش و امنیتی ک��ه به او اجازه می دهد فعالیت های ذهنی 
خودش را سر و سامان بدهد.

 اگر بین 7 تا 13  سالگی کودک در مرحله حس و هوش و تخیل 
باقی بماند و رشد ادراکی و عقل در او صورت نگیرد، ما در تربیت 
او کوتاهی کردیم. اولین اصلی که ک��ودک باید فرابگیرد، اصل 
»این همانی« است، یعنی واقعیت جهان اطراف را همان طور که 
هست ببیند، نه  اینکه در دنیای ذهنی و تخیلی خودش واقعیت 
را بهتر یا بدتر کند. او نباید به دنبال انکار و فرافکنی و جانشینی 
که از مکانیسم های دفاعی هس��تند، برود. کودک در این سن و 
سال باید به دنبال اس��تدالل منطقی برود و حالت دلیل تراشی 
را به عنوان پای��ه ای در نظام فکری و ذهنی خودش قرار ندهد و 

به جای توضیح یک مساله به دنبال توجیه آن نباشد.
دومین اصلی که باید فرابگیرد اصل »علیت« اس��ت؛ یعنی باید 
بفهمد که در این جهان هیچ اتفاقی بدون علت و س��بب هرگز 
اتفاق نمی افتد. تقدم و تاخر زمانی و مساله همبستگی را با علیت 
اشتباه نگیرد و بتواند سیستم باورهایش را طوری انتخاب کند 

که در آن هیچ تضاد و تناقضی نباشد.
کودک انسانی بین 7 تا 13 سالگی احتماالت مختلف را متوجه 
می ش��ود ولی اش��کال کارش این اس��ت که نمی توان��د به این 
احتماالت وزن و باری بدهد. او باید بتواند بین واقعیت و عینیت 

و ذهنیت تفاوت قائل شود. 
ادامهدارد...
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گپ و گفتی با کوچک ترین حافظ »حافظ« در لواسان

عطار را بیشتر دوست دارم!
وقتی حرف از خواندن ش�اهنامه و تفال زدن به حافظ و خواندن 
هفت گنج نظامی به میان می آید، ناخودآگاه چهره پیری کهن سال 
و ریش سپید به ذهن متبادر می شود و گاهی هم جوانی اهل شعر 

و ادب با صورت و سیمایی متفاوت از دیگران و کمتر پیش می آید 
کودکی را تصور کنیم با س�ن و س�الی کمتر از یک دهه که بتواند 
با تس�لط کامل و روانی بی وصفی اشعار سنگین و عرفانی عطار و 

حضرت حافظ را با نوایی خوش و البته صوتی کودکانه و س�لیس 
و روان بخواند. گفت وگوی ما را با علیرضا خانیکی، حافظ اش�عار 
اصی�ل ایرانی، و پدر و م�ادرش که در واقع مش�وقان او بودند، از 

دست ندهید.  آقا و خانم خانیکی که این روز ها ساکن شهر لواسان 
هستند، امیدوارند با تالش مس�ئوالن و  بها دادن به استعدادها، 

زمینه و امکانات رشد اینگونه افراد بیشتر شود.

  قبل از شروع هر صحبتی لطفا خودتان 
را برای ما معرفی کنید. 

- علیرض��ا خانیکی هس��تم. متول��د آذرماه 
 .۱۳۸۶

 آق�ا علیرضا کالس چندم هس�تی و در 
کدام مدرسه مشغول به تحصیلی؟ 

-  کالس اول ابتدایی هس��تم و در مدرس��ه 
ولیعصر درس می خوانم. 

 شنیده ایم ش�ما اش�عار زیادی را حفظ 
هستید...  

- بله، م��ن به کمک مادر و پدرم توانس��ته ام 
اشعار زیادی از حافظ، سعدی، نظامی،  منطق 
الطیر عطار، شاهنامه فردوسی و... را ازبر کنم. 
 تو که تازه به مدرس�ه رفت�ه ای، چطور 
توانس�تی این ش�عرها را بخوانی و حفظ 

کنی؟ 
-  )می خندد( باالخره توانسته  ام! 

خانم خانیکی، مادر علیرض��ا: »علیرضا قبل 
از ورود به دبستان، توانایی خواندن و نوشتن 
فارسی و انگلیسی را داشته و در واقع بلد بود 
و جدول ضرب و جمع ه��ای چند رقمی را با 
تس��لط حل می کرد. همچنین ب��ا حضور در 
دارالق��رآن به حف��ظ و روان خوانی قرآن هم 

تسلط دارد.« 
آقای خانیکی، پدر علیرضا: »علیرضا از س��ه 
ونیم سالگی با عالقه و ابراز تمایل و همکاری 
همس��رم ش��روع به حفظ اش��عار کرد. قرار 
من و همس��رم این ب��ود ک��ه از دوبیتی های 
حضرت حافظ شروع کنیم. ولی وقتی توان و 
استعداد علیرضا را دیدیم، تالش کردیم اشعار 

زیادتری به او یاد بدهی��م. با این برنامه ریزی 
بود که یکی از شعرهای بلند »لیلی و مجنون« 
از نظام��ی گنجوی را در چهارس��الگی حفظ 
کرد. همچنین شعر بلند جواب هدهد عطار را 
در این س��ن از حفظ بوده است. اوایل، برنامه 
او حف��ظ هر روز یک دوبیتی ب��ود ولی وقتی 
متوجه شدیم کش��ش و توان علیرضا بیشتر 
از این حجم اس��ت؛ به نس��بت تعداد و حجم 
این اشعار را افزایش دادیم. تمام اشعاری که 
درحال حاضر از حفظ هست را قبل از شروع 
مدرس��ه یاد گرفته و االن کم کم بر تعداد آن 
اضافه می شود. به تازگی آموزش موسیقی را 

هم برای او شروع کرده ایم. 
 شیوه خواندن اش�عار و حفظ آن به چه 

صورت بوده است؟ 
- خان��م خانیک��ی: ابتدا همس��رم از روی 
کتاب ه��ا و دی��وان م��ورد نظر، ابی��ات را 
عالمت گذاری می کردند و برای من چندین 
بار می خواندند تا در ابت��دا من در خواندن 
اش��عار روان بش��وم و بدون گیر و مشکلی 
برای علیرض��ا بخوانم، ولی بع��د از مدتی 
به قدری حجم اش��عار زیاد شد که تصمیم 
گرفتند با ضبط صدایش��ان، اش��عار را در 
اختیار علیرضا قرار بدهند تا او حفظ کند. 

 علیرضا، تا حاال پیش آمده اس�ت که در 
مدرسه دوس�تانت بخواهند به آن ها شعر 

خواندن یاد بدهی؟ 
- بله؛ بیشتر بچه ها دوس��ت دارند که من به 
آن ها شعر خواندن یاد بدهم و کمکشان کنم 

تا بتوانند شعر حفظ کنند. 
 از بین ش�عرا به اشعار کدام یک از آن ها 

عالقه بیشتری داری؟ 
-  عطار را خیلی دوست دارم. 

 اولین شعری که علیرضا حفظ کرد را به 
یاد دارید؟ 

-  خانم خانیکی: بله دوبیتی بود از حافظ: 
از چرخ به هرگونه همی دار امید/ وز گردش 

روزگار می لرز چو بید
گفتی که پس از س��یاه رنگی نبود/ پس موی 

سیاه من چرا گشت سپید؟
وقتی در یک روز این بیت را به راحتی حفظ 
کرد و شب به زبانی بچگانه و زیبا برای پدرش 
خواند، بسیار خوش��حال و متوجه شدیم که 
می توانیم بیشتر از این حجم را به او بیاموزیم. 
دیوان همه شعرای قدیم ایرانی و کتاب های 
شعر زیادی در خانه ما موجود است ولی برای 

شروع و با مشورت همسرم، منطق الطیر عطار 
را انتخاب کردیم. الزم اس��ت  توضیح بدهم 
علیرضا در مدرس��ه به عن��وان دانش آموزی 
فع��ال، برنامه ه��ای پرورش��ی و صبحگاهی 

مدرسه را اجرا می کند. 
 علیرضا، تا حاال پیش آمده که بخواهی 

معنی شعری را که می خوانی، بدانی؟ 
بله، بار ها پیش آمده ک��ه از پدرم می خواهم 
معنی کلمات و ش��عرهایی ک��ه می خوانم را 
به من بگوید، چون وقتی معنی شعر را بدانم 

راحت تر آن را حفظ می کنم. 
  تا حاال تالش کرده ای خودت هم ش�عر 

بگویی؟ 
بله. 

خانم خانیکی: چند وقت پیش شعر کوتاهی 
را به صورت ترانه بچه گانه ای همراه خواهرش 
می خوان��د و باهم تک��رارش می کردند. البته 
علیرضا عضو کانون شعر لواسان هم هست و با 
حضور در این جمع، هم شعر می خواند و هم 

به اشعار شعرای معاصر گوش می کند. 
 علیرضا دوست داری در آینده چه کاره 

بشوی؟ 
مهندس ساختمان 

غیر از علیرضا، کودکی به این سن و سال 
در ای�ران بوده که این تعداد بیت ش�عر از 

حفظ باشد؟ 
آقای خانیکی: ما تا ح��اال مانندی ندیده ایم؛ 
ش��اید هس��ت و ما خبر نداریم ولی به نظرم 
علیرضا کم س��ن ترین حافظ اش��عار پارسی 
ایران اس��ت. علیرضا برنام��ه تلویزیونی هم 

داش��ته و به عنوان دانش��جوی افتخاری در 
دانشگاه هم اجرا و شعرخوانی داشته است. 

 ش�یوه تش�ویقی در آموزش به علیرضا 
چگونه بوده است؟ 

قطعا در این دوره س��نی برای آموزش هر 
چیزی باید تشویق هایی صورت می گرفته 
تا انگی��زه در ک��ودک ایجاد ش��ود و باقی 
بماند. معموال با حفظ کردن تعداد و حجم 
معینی از اشعار، هدیه و چیزی که خواسته 
شخصی اش بوده، خریداری می شد و البته 

امتیازاتی دیگر. 
 آق�ای خانیکی ت�ا حاال پی�ش آمده که 
علیرضا از حفظ کردن شعری خسته شود؟ 
ن��ه، علیرض��ا معم��وال پس��ر هم��راه و 
آرامی اس��ت. تا ح��اال نش��نیده ام از این 
اتفاق ناراضی باشد یا نخواهد ادامه بدهد. 
دوس��ت دارم برای این صحبت��م مثالی 

مطرح کنم. چن��د وقت پی��ش علیرضا 
مجبور بود به دلیل بیماری، آمپول تزریق 
کند. پرستاری که تزریق را انجام می داد 
گفت تا حاال ندیده ام بچه ای به این سن و 
سال اینقدر صبور و آرام همراهی کند. در 
کل، همیشه به من و مادرش کمک کرده 

و به واقع من شرمنده این بچه هستم. 

 حسین فتاحی
س��بو کوچک یکی از محله های شهر لواسان است. 
این محله تا پیش از تأسیس شهرداری لواسان، یکی 
از آبادی های لواس��ان کوچک بود که همراه با چند 
روستای دیگر در سال ۱۳۴۹ در شهر لواسان ادغام 
شد و به همین دلیل، آمار جداگانه ای از جمعیت و 

مشاغل این محله وجود ندارد. 
 روستا و محله سبو کوچک در موقعیت جغرافیایی 
۳۵ درجه و ۴۹ دقیقه و ۳۱. ۴ ثانیه عرض جغرافیایی 
و ۵۱ درجه و ۳۹ دقیقه و ۵۵ ثانیه طول جغرافیایی 
و در ارتفاع ۱۸۰۳ متر از سطح دریا واقع شده است. 
این محله، از سمت ش��مال به تیمورآباد، سینک و 
سبوبزرگ و از سمت شرق به سبوبزرگ و از سمت 
جنوب به ناظم آباد و س��دلتیان و از سمت غرب به 

ناران و کالک و نجارکال محدود می شود.
 شغل بیش��تر اهالی آن، کش��اورزی و پیش از این، 
دامداری و قالی بافی بوده است. در وجه تسمیه نام 
سبو کوچک در لغتنامه دهخدا آمده است: »سوی، 
زاویه، کنج و سوک را گویند« )۱(. پس سبو کوچک 

یعنی سو و طرف پایین و کوچک را می گویند. 
مرح��وم دکتر حس��ین کریمان، نویس��نده کتاب 
»قصران«،  در س��ال ۱۳۵۶ ه.ش ب��ه نقل از کتاب 
»فرهنگ جغرافیایی ایران« آورده اس��ت: »س��بو 
کوچک، نزدیک سبو بزرگ و در شمال غربی آن، در 
سه کیلومتری گلندوئک واقع و جزء لواسان کوچک 
است و از رودخانه افجه مشروب می شود. جمعیتش 
در فرهنگ جغرافیای��ی ای��ران ۳۶۱ و در فرهنگ 
آبادی های کش��ور ۳۳۷ تن مذکور اس��ت. دبستان 
و انجمن ده و مروج خانه داری دارد، دبیرس��تان و 
درمانگاه و صندوق و دفتر پست در دسترس است، 
تعداد گوسفندانش ۲۰۰ راس است، و ۹ هکتار گندم 
آبی و ۳ هکتار گندم دیم و ۲ هکتار باغ و قلمستان 
دارد. ش��غل اهالی زراعت و محصولش غله و بُنشن 
و میوه است. در س��ابق کرباس خوب در آنجا بافته 

می شد.« )۲( 
اکنون از بافت قدیمی روستای سبو کوچک، چندین 
خانه باقی مانده اس��ت که وجود این خانه ها نشان 
از قدمت تاریخی این منطقه از لواس��ان اس��ت، اما 
بیشتر منازل، تخریب و نوسازی شده است. روستای 
سبوکوچک از دو قسمت »پش��ت خانه« و »کوچه 
پایین« تشکیل شده است. این محله دارای مدرسه، 
مسجد و حسینیه ای به نام انصار، آرامستان، نانوایی 
و تعدادی مغازه و کارگاه است. مسجد قدیمی سبو 
کوچک در سال ۱۳۸۶ ه.ش بازسازی و مرمت شده 
است. در محل گلزار ش��هدای سبوکوچک، ۷نفر از 
ش��هدای این مرز و بوم آرمیده اند؛ شهید قدرت اله 

یقین علی، شهید افشین یقین علی، شهید حجت 
اله شیرخانی، شهید عیسی احیایی، شهید شکراله 
احیایی، شهید حاج روح اله شیرخانی و شهید کمال 

شیرخانی.
 البته شهدای بیش��تری از این روستا به درجه رفیع 
ش��هادت نائل آمده اند که در گلزار شهدای ناران و 
بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شده اند؛ شهید 
محمدباقر شیرخانی، شهید رضا شیرخانی، شهید 
رضا کاظمی، شهید غالم حسن کاظمی، شهید غالم 
علی کاظمی و ش��هید محسن کاظمی از جمله این 

شهدا هستند. 
باغات وسیع س��بوکوچک از رودخانه افجه آبیاری 
می شود. البته از یک حلقه قنات و چند حلقه چشمه 
نیز برای آبیاری بعضی قس��مت های باغی استفاده 
می ش��ود. از مناطق معروف این محله درآس��یاب، 
ارب��ی دره، آینه ورزون، دولنگه، ت��وک لو، دیم هوا، 
جیر محله، گاو گل رونا و تنگ��ه را می توان نام برد. 
همچنین نهرباال و نهر پایین، نهر ده، کیله واینون، 
کیله نازآباد یا ناظم آباد، نهر ه همند، نهر کالک و... 
نهر های معروف سبو کوچک هستند. مهم ترین آثار 
تاریخی- فرهنگی این محله، حمام تاریخی، سرقبر 
تاجدین و قبرس��تان مالحسین اس��ت که منطقه 
سرقبر تاجین در شماره پیشین به اجمال آورده شد 

و از قبرستان مالحسین نیز آثاری موجود نیست. 
حمام تاریخی س��بو کوچک: این حمام در وسط 
روس��تا و روبه روی مس��جد قرار دارد. حمام در 
س��طح پایین تری از ک��ف راه ق��رار گرفته تا هم 
آب نهر باالدس��تی بر آن سوار و هم گرما و انرژی 
بیش��تری ذخیره ش��ود. مهندس ناصر پازوکی 
طرودی، مدیرکل وقت میراث فرهنگی اس��تان 
تهران، مش��اهدات خود از این حمام را در س��ال 
۸۲ چنین آورده اس��ت: »ورودی حمام تاریخی 
روستای سبو کوچک از سمت شرق است. پس از 
عبور از راهرویی کوچک می توان به فضای رختکن 
حمام وارد شد و سپس از ضلع شمال غرب فضای 

رختکن، امکان ورود به گرمخانه فراهم می شود. 
گرداگرد فضای رختک��ن و گرمخانه حمام، طاق 
نماهایی وجود دارد که امکان استفاده بهتر از بنا 
را فراهم می کند. در بخش انتهایی جنوبی فضای 
گرمخانه، اتاق مستطیل شکل کوچکی وجود دارد 
که نسبت به سطح گرمخانه حدود دو متر پایین تر 
است. این فضا برای دوش گرفتن و امکان استفاده 
از خزینه آب گرم ساخته شده است. تمام سطوح 
کف حمام و حدود ۱۲۰ س��انتی متر از بدنه دیوار 
حمام در رختکن و گرمخانه با سنگ سفید مرمر 

پوشانده شده و سطوح باال تر آن با سیمان سفید 
اندود شده است. 

تعمیرات اساس��ی حمام که در س��ال های اخیر 
انجام شده، موجب بروز تغییراتی در بنای آن شده 
اس��ت؛ به گونه ای که برای آن در ها و پنجره های 
آلومینیومی نصب ش��ده اس��ت. براساس گفته 
اهالی، قوس طاق های حمام قبال جناغی بوده اما 
اکنون نیم دایره به نظر می رسد. مصالح حمام از 
سنگ الشه و مالت س��اروج است و دارای طاق و 

تویزه و گنبدهای آن عرقچین است. 
ضلع شرقی از خارج با سنگ تزئین شده و نمای 
جبهه شمالی و جنوبی آن سیمانی است. این اثر 

ارزشمند در مهرماه سال ۱۳۸۲ با شماره ۱۰۳۶۹ 
در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است«. )۳( 

کوشک دشت که محل قصر علی کامه در آن بوده، 
ممکن است جزو روس��تای سبوکوچک بوده باشد، 
چراکه محمدحس��ن خان اعتمادالسلطنه، حدود 
۱۵۰ س��ال پیش وقتی ب��ه دنبال قص��ر علی کامه 
می گشت، به تلی از خاک می رس��د و از زارعین آن 
نزدیکی که همگی از سبوکوچک بوده اند سوال کرده 
و معلوم می ش��ود قصر علی کامه در همانجاست. او 
این موضوع را در کت��اب خود به نام »مرآه البلدان« 

آورده است. )۴( 
* نگارنده بر خود الزم می داند از راهنمایی های برادر 
ارجمند جناب آقای حاج عبداله خدابنده قدردانی 

و تشکر کند. 
۱- دهخ��دا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا، انتش��ارات 

دانشگاه تهران، ۱۳۷۳، جلد ۸، ص ۱۲۱۸۲
۲- کریمان حسین، قصران، انتش��ارات انجمن آثار و 
مفاخر فرهنگی، چاپ دوم، ۱۳۸۵، جلد اول، ص ۴۵۶

۳- پازوک��ی طرودی ناصر، آثار تاریخی ش��میران، 
انتشارات میراث فرهنگی، پاییز ۱۳۸۲ ص ۱۶۷

۴- اعتماد السلطنه، محمدحسن، مرآه البلدان، انتشارات 
دانشگاه تهران، جلد چهارم، خرداد ۱۳۶۸، ص ۱۸۷۳
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علیرضا قبل از ورود به دبستان، توانایی 
خواندن و نوشتن فارسی و انگلیسی را 
داشته و در واقع بلد بود و جدول ضرب 
و جمع های چند رقمی را با تسلط حل 

می کرد

علیرضا عضو کانون شعر لواسان است  و 
با حضور در این جمع، هم شعر می خواند 
و ه�م ب�ه اش�عار ش��عرای مع��اصر 

گ��وش می کند

موقعیت جغرافیایی بهاره

سبو کوچک آلوچه سگک 
 حسین فتاحی

سگک )Saggak( پسوندی است برای اسامی گیاهان و جانوران؛ 
به معنی وحشی، غیراصیل و غیرپیوندی، مانند گل سرخ سگک، 

آلوچه سگک، ماهی سگک و... 
در لواسان به میوه هایی که درختچه های پایه گوجه سبز می دهد، 
آلوچه سگک گفته می شود و در واقع   همان گوجه وحشی است.  
میوه های آلوچه س��گک هنگام رسیدن به رنگ طالیی و قرمز در 
می آید و از آن برای درست کردن لواش��ک، یا خورشت استفاده 
می شود. لواشک درست شده از آلوچه سگک، ترش تر از دیگر انواع 
لواشک هاست. پیش از این در لواسان، تقریبا در بیشتر باغ ها )که 
االن خبری از آن ها نیست( لب پرچین ها، درختچه آلوچه سگک 
یافت می ش��د. ارتفاع این درختچه ها معموال دو تا سه متر است و 
گل های پنج پر کوچکی دارد. وقتی میوه آن در اردیبهشت ماه از 
گل بیرون می آید خیلی ترش است و خوردن آن مطلوب نیست و 
تنها پس از رسیدن، برای درست کردن لواشک و خورشت از آن 

استفاده می شود.
 »آلوچه خشکک« نیز محصول دیگر این میوه است که استفاده از 
آن را در فصول دیگر ممکن می سازد. نکته دیگر اینکه سابقاً چیدن 
این میوه در اکثر باغ ها مجانی و گاه حتی بدون اجازه صاحب باغ 
بوده است. باغات »گلندوئک« و »چناربن« از مناطقی بود که در 

آنجا آلوچه سگک به فراوانی یافت می شد. 
تا ت��وان از پی گیالس زکف رفت چرا/ پی آلوچه س��گک س��وی 

لواسان بروم؟
)شعر از گالژستان(
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دنیای زیبای یاران مهیار را بیشتر بشناسید

 لطف�ا درب�اره اه�داف و تاریخچه 
ی  ا سس�ه کم�ی ب�ر س�یس مو تا

خوانندگان ما توضیح دهید... 
نخس��ت اینکه »مهی��ار« نام ی��ک بانوی 
ایران��ی متخصص جراحی ف��ک و صورت 
بود ک��ه تحصیالت��ش را تا مقط��ع دیپلم 
در ایران خواند و س��پس مدرک دکترای 
دندانپزشکی را از کشور استرالیا گرفت. او تا 
سال ۷۱ در همه همایش های دندانپزشکی 
دانشکده دندانپزشکی تهران حضور فعال 
داشت که متاسفانه به دلیل ابتال به سرطان 
معده، در اس��ترالیا درگذش��ت. چون پدر 
و مادر ایش��ان )خانواده گرجی(، امکانات 
مالی تاس��یس این موسسه را در اختیار ما 
گذاشتند، تصمیم گرفتیم این موسسه را به 
نام زنده یاد مهیار گرجی راه اندازی کنیم. 
ما از سال ۱۳۸۵ فعالیت را شروع کردیم و 
سال ۱۳۸۷موفق شدیم موسسه را به ثبت 
قانونی برسانیم. در ایران متاسفانه بیماری 
سرطان بسیار شایع شده و شرایط سختی 
را به مردم تحمیل کرده اس��ت. ۸۰درصد 
افرادی که در موسس��ه فعالیت می کنند، 
دردآشنا هستند و با توجه به مرارت هایی 
که خود یا اعضای خان��واده از این بیماری 
کش��یده اند، تصمیم گرفتند موسس��ه را 

ایجاد و به مردم نیازمند خدمت کنند. 
 روند ش�کل گیری موسسه چگونه 

بود؟ 
این موضوع به زمانی برمی گردد که پس��ر 
من در ۱۷ س��الگی سرطان لنفوم گرفت و 
ما درمانش را در ایران شروع کردیم. سال 
۸۲ متوجه شدم تشخیص پزشکان ایرانی 
و برنامه ای که برای درمان پس��رم تجویز 
کرده بودند اشتباه بوده است. ناگزیر پسرم 
را انگلیس، آلمان و بعد به کانادا بردم، زیرا 
آن زمان در کان��ادا و آمریکا، از روش های 
درمانی خاصی استفاده می کردند؛ به این 
نحو که »استم س��ل« مغز استخوان بیمار 
را پاالیش و فریز می کردند و به خود بیمار 
برمی گرداندند. آن ها این کار را برای فرزند 
من نیز انجام دادند و خدا را شکر او بهبود 
پیدا ک��رد. من در طول پنج س��ال درمان 
فرزندم، ش��اهد مرگ بسیاری از فرزندانی 
بودم ک��ه کوچک تر از فرزند م��ن بودند و 
هیچ کدام درمان نش��دند. من توانستم با 
امکاناتی که داشتم پس��رم را نجات دهم. 
این درد بزرگی برای من بود. بعد از برگشت 
از کانادا، به همراه شماری پزشک با اخالق 
و انس��ان هایی که اعتقاد به کمک داشتند 
توانس��تیم فعالیت موسس��ه را از سال۸۵ 
شروع کنیم. در حال حاضر، تعداد زیادی 
از پزش��کان اخالق گرا، با تخصص و فوق 
تخصص های مختلف، به موسسه و بیماران 
ما خدمات رایگان در زمینه های مختلفی 
اعم از جراحی، شیمی درمانی، رادیوتراپی 
و مش��اوره ارائه می دهند. همچنین منابع 
مالی که ما دریافت می کنیم از طریق مردم، 

اشخاص حقیقی و حقوقی است. 
 بیماران برای دریافت کمک ش�ما، 

چه مسیری را باید طی کنند؟ 
از آنجاک��ه هزینه ه��ای ش��یمی درمانی 
بیماران بسیار هنگفت است، ما تنخواهی 
را در داروخانه۱۳ آبان قرار داده ایم که این 
تنخواه را هر هفته پر می کنیم. بیمار پس از 
اینکه از طریق مددکاری بیمارستان ها به 
ما معرفی می شود، او را برای گرفتن داروی 
موردنیازش به داروخانه معرفی می کنیم تا 

دارویش را رایگان دریافت کند. 
 موسسه شما فقط در تهران فعالیت 

می کند؟ 
خیر، ما در سراس��ر ایران مشغول فعالیت 
هس��تیم؛ یعنی در طول این چند س��ال، 
انجمن هایی را که به بیماران سرطانی در 
سراس��ر ایران کمک می کنند، شناسایی 
کرده ایم؛ برای مثال، مرکز درمانی رضا در 
مشهد، امید و سیدالشهدای اصفهان، امید 
شیراز، امید ارومیه، تبریز، زنجان و بسیاری 
از مراک��ز اس��تان ها، تعداد زی��ادی از این 
سازمان های مردم نهاد )سمن(  را شناسایی 
کرده ای��م و بیمارانی را ک��ه از این مراکز و 
استان ها و روستا ها و شهرستان های تحت 
پوشش آن اس��تان با ما تماس بگیرند، به 
آن ها معرف��ی می کنیم. در م��واردی هم 
که بیمار در هر ی��ک از این مراکز، نیازمند 

مراجعه به تهران باشد، از طریق ما پذیرش 
می گیرد و ب��ه اتفاق همراه��ش به تهران 
می آید و در بیمارس��تان بستری می شود. 
پس ما موسس��ه ای هس��تیم که به کمک 
موسسات و س��من های سراس��ر ایران به 
صورت ملی به همه نیازمندان توسط یاران 

خود کمک و یاری می رسانیم. 
 معیار شما برای همکاری با سمن های 

استانی چه بود؟ 
ما سمن های فعال و شناس��نامه دار را که 
تاریخچه مناس��بی دارند، برای همکاری 
انتخ��اب کردی��م؛ مانن��د مرک��ز درمانی 
رضا در مش��هد مقدس که از سال ۱۳۵۴ 
توس��ط آقای خیام��ی، صاح��ب کارخانه 
ای��ران ناس��یونال، ایجاد ش��ده اس��ت؛ یا 
مرکز سیدالش��هدای اصفهان را که توسط 
بازاری ه��ای اصفه��ان در س��ال ۱۳۵۳ 
تاسیس ش��ده و بس��یار فعال است. روند 
شناسایی بقیه موسسات هم همین گونه 

بوده است. 
 به نظر ش�ما این س�من هایی که به 
صورت خیرخواهانه و با حس�ن نیت 
برای خدمت رسانی به بیماران یا سایر 
نیازمندان تاس�یس می شوند و هنوز 
خیلی پا نگرفته اند، احتیاج به کمک 

بیشتری ندارند؟ 

قطعا، بی تردید. آنهایی را که به ما مراجعه 
کنند، یا خودمان شناس��ایی کنیم، کمک 
می کنیم. یکی از کارهای ما که س��من ها 
کمتر به آن توج��ه کرده اند، روش آموزش 
پیش��گیری اس��ت. البته ما این را مدیون 
پزش��کانی هس��تیم که از آن ه��ا آموزش 
دیده ایم؛ چ��ون پیش��گیری درد و رنج و 
هزینه ن��دارد. به همین دلی��ل، در مراکز 
استان ها همایش های آموزشی گذاشته  و 
فراخوان داده ایم و از این طریق، بس��یاری 
از س��من های کوچک تر با ما آشنا شدند. 
ما همواره س��عی داریم در هر ماه یا فصل، 
همایش��ی در مراکز اس��تان داشته باشیم 
تا به م��ردم در مورد موضوع��ات مختلف 
آموزش های الزم داده شود و در حد توان 
و بضاعت، به هر موسسه و انجمنی که با ما 

تماس بگیرد، کمک می کنیم. 
 این همایش ها شامل چه موضوعاتی 

است؟ 
بس��یاری از ای��ن همایش های آموزش��ی 
برای پیش��گیری هس��تند که بس��یار هم 
موثر ت��ر از درمان واقع می ش��وند؛ چراکه 
پیش��گیری، هزینه، درد و رنج��ی ندارد. 
مضمون همایش های��ی که تاکنون برگزار 
کرده ای��م: س��یگار و س��رطان، تغذی��ه و 
س��رطان، اس��ترس و اضطراب و سرطان 
است که از پزش��کان در تخصص ها و فوق 
تخصص ه��ای مختلف اس��تفاده کرده ایم 
و آنجا ک��ه تجهیزات و امکانات داش��تیم 
غربالگری هم کرده ایم. عالوه بر تهران، در 
اصفهان و مشهد توانسته ایم این سمینار ها 
را برگزار کنیم. در این غربالگری ها مواردی 
بوده که خانم هایی سرطان سینه در مراحل 
اولیه داشته اند و خودشان نمی دانستند و 
وقتی توسط پزشکان ما معاینه شده اند در   

همان سطح اولیه و قبل از اینکه بیماری به 
استیج )stage( سه یا چهار برسد و بسیار 
خطرناک شود مورد درمان قرار گرفته اند و 
بهبودی با هزینه های مادی و روحی بسیار 

کمتر، برایشان حاصل شده است. 
 بیش�ترین مراجع�ان ش�ما چ�ه 

جنسیتی دارند؟ 
متاسفانه بیشتر خانم ها هستند که در بین 
 )breast cancer( آن ها سرطان سینه
بس��یار ش��ایع اس��ت؛ در میان آقایان هم 
سرطان پروستات و مش��ترک بین هر دو 
سرطان معده، کبد، ریه و دستگاه گوارش. 
البته ب��ر اس��اس تجربه ای که م��ا در این 
س��ال ها به دس��ت آورده ایم، نارضایتی از 
وضعیت موجود یا جنسیت آدم ها موجب 
بروز بیماری سرطان می شود؛ برای مثال، 
افرادی که از مرد بودن خود ناراضی هستند 
و از این شکوه و ش��کایت درونی و بیرونی 
دارند ک��ه مرد ها بای��د کار کنند و فش��ار 
زندگ��ی روی دوش مرد اس��ت و خانم ها 
در خانه راحت هس��تند، به بیماری مبتال 
می شوند، همینطور زنانی که فکر می کنند 
در حق آنان ظلم شده است. گویا یک جور 
ناش��کری از جنس��یت باعث ایجاد بعضی 
اختالالت در   همان اندام مربوط می شود. 
البته این صرفا تجربه ای است که ما اینجا 
مشاهده کرده ایم و ممکن است برای همه 
مبتالیان صدق نکند. هر چند که از لحاظ 
علمی نیز ای��ن موضوع می توان��د توجیه 
پذیر باش��د؛ یعنی یکی از دالیل مستقیم 
ابتال به سرطان، اس��ترس و ناراحتی های 
ادامه دار و حل نشده اس��ت که افراد دائم 
با غصه خوردن و افس��وس و ناش��کری از 
وضعیت موجود، خودشان را در خطر ابتال 

به بیماری های سخت قرار می دهند. 
 وضعیت روحی و جسمی فرزند شما 

اکنون چگونه است؟ 
سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ درمانش طول کشید 
و خدا را ش��کر سالمت خودش را به دست 
آورد. ای��ن امی��د و انگیزه ما که س��رطان 
مساوی با مرگ نیست باعث شد به مبارزه 
بپردازیم و امروز فرزندم به خوشی مشغول 
کار و زندگی اس��ت، تحصیالت خودش را 

ادامه داده و در کانادا مشغول کار است. 
 ش�ما بحران بیم�اری فرزندتان را 

چگونه مدیریت بحران کردید؟ 
وقتی سرطان وارد خانه ای می شود بحران 
وارد می ش��ود. ای��ن اعتقاد ماس��ت که با 
گوشت و پوست لمسش کرده ایم، اما این 
بیماری ب��ا برخورد مناس��ب و پیدا کردن 
نقاط قوت درونی و بیرونی و دست بردن به 
گنج های درونی انسانیمان که توانایی انجام 
هر کاری را دارد، می تواند به بیداری تبدیل 
ش��ود. ما اولین درس��ی که از این بیماری 
و بحران گرفتیم، صبر در برابر مش��کالت 
بوده است؛ صبری که بر اساس تحقیقات 
علمی بر روی مغز، نش��ان داده اس��ت که 
هر نوع مقاومت و صبری برای رس��یدن به 
خواسته ای باعث به وجود آمدن بلوغ فکری 
و ایجاد مقاومت در بدن می شود. این نوعی 
واکسیناس��یون روانی ب��رای روبه رویی با 
دشواری ها و شکست های زندگی محسوب 
می شود. این ها هدایایی است که پس از این 
بیماری اعطا می ش��ود. همه چیز را از نگاه 
مثبت می توان نوعی دیگر دید و برداشت 
زیبایی از آن کرد. من قبل از بیماری پسرم 
به خاطر خیلی از مسائلی که می دیدم فکر 
می کردم دیگر همه ارزش های انس��انی به 

ضد ارزش تبدیل شده اند اما بعد از این که 
با یاران این موسسه آشنا شدم گویی وارد 
دنیای زیبای دیگری ش��ده ام؛ دنیایی که 
ارزش ها ح��رف اول را می زنند؛ بیماران و 
افراد کار ش��ناس و دوس��تان متعددی که 
خالصانه تمام همت خود را صرف خدمت به 
نیازمندان می کنند. شاید قبل از این، بیشتر 
به زندگی روزمره خودم��ان فکر  کردیم و 
درگیر مس��ائل مادی و زمین��ی بودیم. اما 
امروز دیگران هم مثل عضوی از وجودمان 
برایمان عزیز هس��تند و ب��رای به آرامش 
رسیدن آن ها، این یاران و بهبودیافتگان از 
خود نیز می گذرند و مالی و جانی و عاطفی 
حمایت های انسانی خود را دریغ نمی دارند. 
خالصه بگویم وقتی این بحران وارد خانه 
ما شد، ما نیز بهم ریختیم و نگران شدیم. 
تصور ما این بود که س��رطان یعنی مرگ، 
ولی وقتی جلو تر رفتیم دیدیم نباید ناامید 
بود. با تحقیقاتی که انج��ام دادیم متوجه 
شدیم با رش��د تکنولوژی، علوم پزشکی، 
داروس��ازی و پژوهش های��ی ک��ه صورت 
گرفته، س��رطان نیز در حال حاضر درمان 
می ش��ود ولی در ایران آن زمان، امکانات 
پیش��رفته نبود. این بود که ب��رای درمان 
بهتر به خارج از کشور رفتیم. امروزه انواع 
سرطان ها تقریبا درمان می شوند و از اسم 

آن نباید ترس��ید. در کشورهای پیشرفته 
که تجهیزات پزشکی، دارو و تکنیک های 
روز موجود است، س��رعت درمان هم باال 
اس��ت؛ برعکس در کشورهای عقب افتاده 
که امکانات مالی خوبی ندارند متاس��فانه 
روش های درمانی کارا نیست و میزان مرگ 
و میر باالست. در ایران نیز حداقل تا دو سال 
پیش آمار مرگ و میر باال بوده و ما می دانیم 
که بسیاری از آن ها که متاسفانه فوت شدند 
می توانستند مانند فرزند من درمان شوند و 

به زندگیشان ادامه دهند. 
 فکر می کنم پزشکان ما در سال های 
اخی�ر در زمین�ه درم�ان س�رطان 

پیشرفت خوبی داشته اند... 
خوشبختانه   همان روش هایی که در بیشتر 
کش��ورهای پیش��رفته دنیا جاری است، 
امروز در ایران نیز انجام می ش��ود؛ مثال در 
بیمارس��تان شریعتی، »اس��تم سل« مغز 
اس��تخوان بیمار را مانند بیمارستان های 
خارج از کش��ور از خود بیم��ار می گیرند، 
پاالیش می کنند و به ف��رد برمی گردانند 
که روش بسیار موثری برای درمان است. 
همچنین از طریق س��لول های بنیادی که 
ایران پیش��رفت های زیادی در این زمینه 
داشته است بیماران زیادی را درمان قطعی 
می کنند. در سال های اخیر، دستگاه های 
شتاب دهنده جدیدی وارد کشور شده و در 
مراکز درمانی توزیع شده  است که بهترین 
روش های پرتو درمانی را به کار می گیرند 
و زندگ��ی بس��یاری از بیم��اران را نجات 
می دهند. دول��ت یازدهم ه��م تجهیزات 
خوبی وارد کشور کرده و نظام سالمت دچار 

تحول بسیار خوبی شده است. 
 خیل�ی از اف�راد خّی�ر در کمک به 
موسس�ات و انجمن ها تردی�د دارند. 

چگونه می توان راه های سوءاستفاده 
را تشخیص داد؟ 

االن فعالی��ت انجمن ه��ا و س��من های 
زیادی به طور قانونی ثبت ش��ده است، اما 
هنوز تعدادی هم ثبت قانونی نش��ده اند و 
غیرقانون��ی فعالیت می کنن��د که معموال 
روش های نامطل��وب و غیراخالقی را برای 
جم��ع آوری کمک ه��ای مردم��ی به کار 
می گیرند و آن را درست مصرف نمی کنند. 
به عقیده من، دولت  باید برایش��ان برنامه 
داشته باشد و بر عملکرد آن ها نظارت کند. 
در میدان ها یا خیابان های اصلی مشاهده 
می کنیم ک��ه دختر و پس��رهای جوان از 
حس ترحم و حسن نیت مردم سوءاستفاده 
می کنند و پول های زی��ادی می گیرند که 
گاهی رس��ید می دهن��د و گاهی هم اصال 
رسیدی در کار نیست، یا خود مردم رسید 
نمی خواهند. به اعتق��اد من، درصد کمی 

درست و اخالقی و خوب کار می کنند. 
 پس اف�راد خّیر چگون�ه می توانند 
اعتماد کنند که پولشان در خیریه ها 

درست خرج می شود یا خیر؟ 
افرادی که در خیابان ه��ا پول جمع آوری 
می کنن��د، قابل اطمینان نیس��تند. حتی 
اگر شماره ثبتی هم نشان دادند، باز نباید 
اعتماد کرد. می توانند به آن آدرس مراجعه 
کنند، یا ب��ه پلیس زنگ بزنن��د و تحقیق 
کنن��د. مراکزی را هم ش��هرداری ها اعالم 
کرده اند که آن ها نیز بس��یار قابل اعتماد 
هستند. البته به منظور شناسایی مراکزی 
که با نیت خیر و بدون هیچ چشم داشتی 
مشغول به فعالیت هس��تند نیز می توان با 
پرسش از مددجویان و بیمارانی که به آنجا 

مراجعه می کنند به راحتی اقدام کرد. 
 گاه�ی برخ�ی از مراک�ز هن�ری 
لری ه�ا ی�ا  نن�د گا و تفریح�ی ما
فرهنگس�را ها اق�دام ب�ه برگ�زاری 
مراس�م همت عالی برای موسس�ات 
و انجمن ه�ا می کنن�د. این ه�ا قاب�ل 

اطمینان هستند؟ 
بل��ه، توج��ه داش��ته باش��ید اماکنی که 
مج��وز دارند و کارهای هن��ری یا کارهای 
خیرخواهان��ه دیگری به نفع موسس��ات 
انجام می دهند بر اساس مجوزی که دارند و 
همچنین بر اساس رویت و حصول اطمینان 
از قانونی بودن آن سمن و موسسه  فعالیت 

می کنند. 
 تاثیر س�ازمان های م�ردم نهاد در 
خدمت رس�انی به نیازمن�دان چقدر 

است؟ 
 بدیهی است که در سراسر دنیا سمن ها 
نقش بس��یار تعیین کننده ای در کمک 
به نیازمن��دان دارند. در ای��ران هم این 
سازمان ها و موسسات قانونی که اخالق و 
قانون را رعایت می کنند با حمایت های 
مالی، برگزاری همایش ها و کارگاه های 
آموزش��ی توس��ط متخصصان و برپایی 
کالس های مشاوره ای رایگان، برگزاری 
کالس های متن��وع ورزش��ی، هنری و 
آموزش��ی برای پر ک��ردن اوقات فراغت 
مراجعان و نیازمن��دان، تبادل تجربیات 
اف��راد بهبودیافته در زمین��ه نحوه روند 
درمان و ایجاد حس هم��دردی و دادن 
روحیه ب��ه یکدیگر، برگ��زاری تورهای 
تفریح��ی و زیارت��ی، حتی عی��ادت از 
بیماران��ی که هم��راه ندارن��د و یا حتی 
احساس ترس و تنهایی می کنند، بخشی 
از کمک خیریه ها و انجمن ها هس��تند. 
نکته بسیار مهم دیگر اینکه اگر سمن ها 
نباش��ند مردم نیازمند، گرفتار و بیمار، 
مخصوصا از نوع بیماری های صعب العالج 
که در ابتدا دچار ترس و بحران می شوند 
نمی دانند کجا باید مراجعه کنند؟ وقتی 
انجمن های مختلفی وجود دارند مانند 
انجمن حمایت از بیماران س��رطانی، ام 
اس، اوتیس��م، حمایت از ک��ودکان فلج 
مغ��زی و بس��یاری از انجمن های موفق 
دیگر ک��ه مش��غول فعالیت هس��تند و 
بیماران به آن ها رجوع می کنند و مشاوره 
می گیرن��د و همراهی می ش��وند، حس 
اطمینان خاطر برای بیمار و خانواده اش 
به بار می آید که در روند درمان بس��یار 
موثر است تا ان ش��اءا... به راحتی مسیر 

سالمت خود را طی کند.

سرطان مساوی با مرگ نیست
آن ها »نابرده رنج، گنج میس�ر نمی ش�ود« را در زندگی واقعی معنا 
می کنند؛ رنجی که گنج حضورشان را بیرون کشید. مقاومت، تالش، 
ایمان و امید ابزارشان بود و دس�ت هایی مهربان حامیشان. کسانی 
را دیدیم که چشمانش�ان برق خاصی داشت، دست هایشان لطافت، 
قلب هایش�ان عطوفت و کالمش�ان صداقت را برایت هجی می کرد. 
موسسه ای را دیدیم که خانه آن هاست و جسم  بیمار آن ها در این خانه 
با محبتی که می بیند، بهبودی را در آغوش می کشد و ایمان به حضور 

ارزش های انسانی در میان بسیاری از نامردمی های امروزی، دریچه 
نگاه مطمئن به زندگی را برایشان بیشتر می گشاید. موسسه خیریه 
مهیار، یکی از ده ها موسسه خیریه ای اس�ت که سقفش ایمان، کف 
آن محبت و دیوار هایش ارزش، اخالق، علم و تعهد است. مسئوالن 
موسس�ه خیریه مهیار، با روی باز و فراغ بال، وقت خود را در اختیار 
نشریه گذاشتند، اما نخواستند خود را معرفی کنند، چون معتقدند 
در این موسسه، فرد مطرح نیست و موسسه خود زبان گویای مردم 

دردمند و تنهای جامعه است. باید اعتراف کنیم که در حین گفت و گو 
از مالقات ب�ا بهبودیافتگان عزیز، مهربان، باروحی�ه و نیرویی که از 
برق چشمانشان گرفتیم، دید زیباتری به زندگی و حتی بیماری ها و 

سختی هایش پیدا کردیم. 
گفت و گوی نشریه را با یکی از موسسان موسسه خیریه همیاری 
مبتالیان به سرطان مهیار، تقدیم می کنیم به همه کسانی که برای 

تسکین درد نیازمندان، آرام و قرار ندارند... 
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اف�رادی ک�ه در خیابان ه�ا پ�ول 
جمع آوری می کنند، قابل اطمینان 
نیس�تند. حتی اگر شماره ثبتی هم 
نش�ان دادند، باز نباید اعتماد کرد. 
می توانند به آن آدرس مراجعه کنند

بع�د از برگش�ت از کان�ادا، ب�ه 
همراه شماری پزش�ک با اخالق و 
انس�ان هایی که اعتق�اد به کمک 
داشتند توانستیم فعالیت موسسه 

را از سال۸۵ شروع کنیم

بدانیم

آنچه اسالم در دنیای مدرن 
برای گفتن دارد

  حسین ابکایی
انسان امروز بعضی از نظریات را با وجود اهمیت آشکار و جاودانی آن ها 

برای بهبود زندگی نادیده می گیرد. 
امروز بیش��تر مردم فکر می کنن��د برخی نظریات و اندیش��ه ها، دیگر 
کاربردی برای دنیای مدرن ندارند؛ اما نادیده گرفتن نظریاتی که  گاه 
می تواند کمک موثری برای رفع نیازهای واقعی جوامع باشد، معموال 

با بی توجهی به وجود همین نیاز ها همراه است. 
امروز هر اندیشه ای که همسو و همگون با چرخش تغییرات سطحی مد 
روز نباشد، بی اهمیت و نامربوط تلقی می شود، در حالی که آنچه واقعاً 
بی اهمیت است تفکری است که حقیقتی را انکار می کند؛ حقیقتی که 
همیشه برای درونمایه روانی ازلی و جاودانی انسان، جذاب و معنی دار 

بوده است.
اگر دیدگاه دانش رایج چنین است که حقیقت جاودانی و پایدار مذهب 
و مبانی فردی که توسط اندیشمندان در طول قرون پرورش داده شده 
و راهنمای زندگی آن ها بوده، دیگر معنی و محتوایی ندارد، باید گفت 
این فقدان دیدگاه عقالنی از آنجا سرچشمه می گیرد که دانش انسانی 

رایج، خود دیگر معنی و محتوایی ندارد. 
ناخوشی فوق العاده انسان مدرن به دلیل نبود مرکزیت و کانون معنوی 
آگاهانه اوست؛  فقدانی که در آش��فتگی حاکم در ادبیات و هنر عصر 
مدرن خود را نشان می دهد. اما مناسک روزانه یک مسلمان این عطیه 
بزرگ را برای او دارد و به او این ام��کان و قابلیت را می دهد که بتواند 
مرکزیت و کانون معنوی خود را همیشه و همه جا با خود همراه داشته 
باشد.  نماز، انس��ان را در ابعاد محوری و عمودی در جهت مرکزیت و 

کانون معنویت قرار می دهد. 
نمازگزاری در جهت کعبه – مرکزیت مکانی اس��الم – این واقعیت را 
تداعی می کند که از همه جا و همه وقت در حال نماز، رو به سمت مرکز 

عالی معنویت داریم. 
با این اثر قدرتمند نماز، انسان پیوسته با مرکزی معنوی مرتبط است که 
تمامی فعالیت ها و روش زندگی او را هماهنگ و سازمان دهی می کند. 
تعالیم اصلی توحید اس��المی، تاکید در یکی شدن دارد: خداوند یکتا 
است و همان گونه ماهیت ازلی انسان که اثر وجودی اوست باید متمرکز 

و یکتا شود؛ هم در عمق، هم در دامنه. 
انسان مدرن از تجزیه شدن به صورت افراطی در دانش، تعلیم و تربیت 
و باالخ��ره در زندگی اجتماع��ی خود رنج می برد. ای��ن تجزیه نتیجه 
فشارهای تکنولوژی، محدودیت های اجتماعی، حتی تکوین پیچیده 
شخصیت انسانی اوست. برداشت ایده آل از اتحاد، درست نقطه مقابل 
این چندگونه گی است که تمایالت گریز از مرکز را تغییر جهت داده و 

به روح مرکزیت می دهد. 
امروز هر کسی طالب صلح است ولی صلح و آرامش در جامعه و تمدنی 
که خداوند، صاحب اصلی صلح، را فراموش کرده است، تامین نمی شود.
صلح در نظم انسانی، نتیجه صلح با خداوند و طبیعت، یگانگی و یکتایی 
است و سیمایی از اسالم که به صورت آیین شمشیر و جنگ نشان داده 
شده است کاماًل غیر منصفانه است. اسالم آیینی است که سعی می کند 
صلح را از طریق اطاعت از پروردگار و تس��لیم به اراده او تحقق بخشد؛ 
همان گونه که در لغت عرب، اس��الم هم به معن��ای صلح و هم معنای 

تسلیم است؛ ملزومات این دنیا و دنیای آتی. 
هیچ صلح��ی در تمدنی وجود ن��دارد که تمام توج��ه اش منحصر به 
نیازهای جس��مانی بوده و احتی��اج دیگری را س��وای آنچه مربوط به 
زندگی خاکی انس��ان است قبول نداشته باش��د و به عالوه انسان را تا 

سطح موجودی کاماًل مادی و زمینی پایین بیاورد. 
در ادامه بحث باید مطلبی در رابطه با صلح درونی انس��ان گفته شود؛ 
صلحی که انس��ان ها در   نهایت ناامیدی در جست وجوی آن هستند؛ 
جس��ت وجویی که باعث شده اس��ت فوج عظیمی از شبه مرتاضین و 
ش��فادهندگان روانی ظهور کرده و در دنیای غرب دم و دستگاهی به 

دست آورند. 
 Meditation( انس��ان ها به طور غریزی اهمیت مکاش��فه و مراقبه
and contemplation( را احس��اس می کنن��د، ام��ا افراد اندکی 
آمادگی دارند وارد جمع سنتی و اصیلی شوند که تنها می تواند شعف 
و انبساطی را فراهم کند که نتیجه مراقبه واقعیت های عالی آسمانی 
)celestial realization( اس��ت. چنین است که سرگشتگان رو 
 self( به مواد مخدر آورده، یا به مراکز هزار و یک شبی یافتن خویش
realization( پناه می برند.  دور از انصاف نیس��ت اگر ادعا کنیم این 
مکافات و جزای واقعی اس��ت برای آنچه غرب در عصر استعمار بر سر 

سنت های شرقی آورده است. 
 spiritual( اس��الم تمام وس��ایل الزم را ب��رای تحق��ق معنوی��ت
Realization( در باال ترین س��طح در اختیار دارد و عرفان اسالمی 

برای انتقال این وسایل انتخاب شده است. 
عرف��ان، بُعد رمزگون��ه )Esoteric( درونی اس��الم اس��ت که جنبه 
کاربردی آن بدون چارچوب اس��المی امکان پذیر نیست. تنها اسالم 
است که می تواند راهنمای آنانی باشد که تعلق خاطری به این حرم یا 
حریم )Court( شعف و آرامش عرفانی دارند؛ حالتی که نمونه ای از 

فردوس برین )Gardens of paradise( است. 
در این مورد هم   همان روش مکاشفه اسالمی و عرفانی است که در همه 
جا و در همه مراحل سلوک مطرح اس��ت. عرفان به معنای تارک دنیا 
شدن نیست بلکه به معنای بی نیازی و انفصال درونی است. یک عارف 
معاصر می گوید: »آن من نیستم که دنیا را ترک کرده ام؛ دنیاست که 
مرا ترک کرده اس��ت.« این بی نیازی درونی می تواند عماًل  با فعالیت 
پرقوت و شدید بیرونی توام باش��د. عرفان در وصلت بین زندگی فعال 
و مقام مکاشفه ای به کمک خصلت توحیدی اسالم موفق بوده است. 

قدرت روحانی اسالم همراه با فعالیت پر قدرت انسان جوی در دنیای 
خارج به وجود می آورد که به طور طبیعی انس��ان را به سمت مراقبه و 
مکاش��فه هدایت می کند؛   همان گونه که در روح و روان هنر اسالمی 

متجلی است. 
تضاد ظاهری )outward Opposition( که در ذات دنیای فعالیت 
اس��ت، در آرامش و صلحی باطنی حل می ش��ود که مشخصه وحدت 

)The One( و مرکزیت )Center( اسالمی است. 
اسالم مانند دیگر ادیان معتبر حاوی پیامی است برای آنچه در انسان 
تغییرناپذیر، جاودانی، ازلی و ابدی است که در آن حالت گذرا و موقت 
)Temporality( مفهومی ندارد. به عالوه آمادگی الزم است که به 
انسان این امکان را می دهد که در هر حالت و در هر دنیایی از آن پیروی 

کرده و از راهنمایی های آن استفاده کند. 
اگر جهانی باشد که در آن دین عموماً و اسالم خصوصاً مفهومی نداشته 
باشد، آن جهان، خود بی مفهوم و بی محتوا بوده، حجاب و خیالی محض 

)Cheer IIIUSion( است.
مادام که عنص��ر یا رکن��ی )Element( از واقعی��ت جهانی، چنین 
یا چنان در جهان مطرح باش��د؛ اس��الم برای آن جهان پیامی معتبر 
)Valid message( دارد؛ پیامی که واقعی اس��ت، چون از حقیقت 
سرچشمه می گیرد؛ همان گونه که یک اصل )Doctrine( اسالمی 

به ما می آموزد: 
»حقیقت و واقعیت سرانجام یکی هستند.«

Truth and Reality are ultimately one



مناسبت های اردیبهشت

برپایی نمایشگاه آثار معرق  

قدردانی از نفرات برتر مسابقات علمی ریاضی 

 طرح خودباوری در دبستان شهید کیایی اجرا شد
تکیه بر جای بزرگان

گالری کتابخانه عمومی ش��هدای 
لواسان، اردیبهشت امسال میزبان 

عالقه مندان به آثار معرق بود.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار م��ا، در 
نمایشگاهی که بیستم اردیبهشت 
در گالری کتابخانه عمومی شهدای 
لواسانات گش��ایش یافت، آثار لیال 
پورزارعی، هنرمند مع��رق کار در 
معرض دید شهروندان قرار گرفت. 
ای��ن نمایش��گاه از 21 ت��ا 31 
اردیبهش��ت م��اه 94، پذی��رای 

بازدیدکنن��دگان و هنرجویان این 
رشته جذاب هنری بود.

این هنرمند تا کنون 2 نمایش��گاه 
گروهی و یک نمایش��گاه انفرادی 
برگزار ک��رده و در دوران نوجوانان 
هنر کار با چوب را در کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوان لواس��ان 
آموخته است او دوره های تکمیلی 
خود را نزد اس��تاد رض��ا بدیعی فرا 
گرفته و در ای��ن راه خود را مدیون 

همراهی های همسرش می داند.

نفرات برتر مسابقات علمی ریاضی 
دانش آموزان با برگزاری مراس��می 

ویژه، مورد تقدیر قرار گرفتند. 
ب��ه گ��زارش خبرن��گار م��ا،  در 
مراس��می ک��ه روز چهارش��نبه، 
بیس��ت و سوم اردیبهش��ت ماه با 
عنوان مس��ابقات علم��ی ریاضی 
دانش آموزان در سالن اجتماعات 
دبیرستان ش��هید دیالمه برگزار 
ش��د، از نفراتی که رتبه نخس��ت 
تا نهم را در دو پایه ششم و هفتم 
در سطح شهر لواسان کسب کرده 

بودند، با اهدای لوح سپاس و جوایز 
ارزنده قدردانی شد.

 در این مراس��م که به ابتکار محمدرضا 
کاش��انی راد، مدیر دبیرستان حسامی 
برپا شد، محمدامین کیایی، از دبیرستان 
انصارالمه��دی به عنوان نف��ر برتر پایه 
شش��م و محمد حس��نی، از دبیرستان 
عالمه طباطبایی، نفر برت��ر پایه هفتم 
معرف��ی ش��دند.  ساس��ان محب پور، 
رئی��س اداره آم��وزش و پ��رورش، 
س��لطان احمدی، مس��ئول انجمن 
مدرس��ه و اولی��ای دانش آم��وزان، 

مدیران م��دارس مختلف، همچنین 
جمع��ی از دانش آم��وزان دبس��تان 
ه��ای انصار المهدی و  پیام ش��هید و 

دبیرس��تان های حس��امی، مهر 9  و  
عالم��ه طباطبایی، از جمله ش��رکت  

کنندگان در این مراسم بودند. 

طرح خودباوری دانش آموزان برای 
پنجمین س��ال متوالی در دبستان 

شهید کیایی اجرا شد.
به گ��زارش خبرن��گار م��ا، مدیر 
دبس��تان پس��رانه ش��هید کیایی 
درب��اره چگونگ��ی اج��رای طرح 
خودباوری گف��ت: »در اجرای این 
طرح، ی��ک روز در س��ال، اختیار 
مدرس��ه به دس��ت دانش آموزان 
سپرده شده و مدیر، ناظم، معلم و... 
که از بین این دانش آموزان انتخاب 
شده اند مدرسه را با این طرح اداره 
می کنن��د؛ یعن��ی ی��ک روز اداره 
مدرس��ه را به عهده دانش آموزان 

توانمند می گذاریم.«
 حقیقت جو افزود: »هدف از اجرای 
طرح این اس��ت که دانش آموزان 
توانایی خودشان را شناسایی کنند 
و در محیطی ش��اد، استعدادهای 
آن ها بارور شود و هویت خودشان 

را بیشتر پیدا کنند.«
وی ی��ادآور ش��د: »در ط��رح 
خودب��اوری دانش آم��وزان در 
نقش های خود مسئولیتشان را به 

خوبی انجام می دهند.«
مدیر دبستان شهید کیایی همچنین 
از برگزاری نمایش��گاهی از کارهای 

علمی و پژوهشی دانش آموزان در هر 
سال خبر داد و تصریح کرد: »نمونه 
کارهای علمی، پژوهش��ی در زمینه 
تکالیف پیک نوروزی، قصه نویسی و 

داستان نویسی است.«
حقیق��ت ج��و ب��ا بی��ان ای��ن که 
امس��ال چهارمین س��الی است که 
دانش آموزان در مسابقه قصه نویسی 
ش��رکت کرده اند، تاکی��د کرد: »در 
سه سال گذشته دانش آموزان ما در 
س��طح منطقه برنده شدند و امسال 
هم مدرسه شهید کیایی در لواسان 
به عنوان مدرس��ه پژوه��ش محور 

انتخاب شده است.«
  مدرسه در دست دانش آموزان

این گ�زارش حاکی اس�ت؛ مهدی 

یعقوبی، یکی از دان��ش آموزان  که در 
طرح خودباوری نقش معاون مدرس��ه 
را برعهده داشت، گفت: »حس خوبی 
دارم. خوشحالم که در این طرح انتخاب 
ش��ده ام و االن  درک می کن��م چقدر 
مس��ئوالن مدرس��ه تالش می کنند تا 
مدرسه اداره شود. با اجرای این طرح، 
آماده می ش��ویم تا اگر خواس��تیم در 

آینده معلم، مدیر و... شویم.«
پارس��ا انصافی، هم که نقش معلم 
پای��ه اول و دوم، همچنی��ن معلم 
ق��رآن دانش آم��وزان را ایفا کرده، 
گف��ت: »دعا می کردم ک��ه  روزی 
اس��م مرا بخوانن��د و در این طرح 
ش��رکت کنم ولی متاس��فانه این 
طور نمی ش��د اما امس��ال که اسم 

م��را خواندند فهمیدم ب��ه آرزویم 
رسیدم و خدا حرف مرا شنید. االن 
خیلی خوشحالم که نقش معلم را 
ایفا می کنم. وقتی س��ر کالس به 
عنوان معلم به دانش آموزان درس 
می دهم، تازه سختی شغل معلمی 

را درک می کنم.«
محمدحس��ین فریض، یکی دیگر 
از دان��ش آم��وزان، در نقش مدیر 
مدرس��ه گف��ت: »از صب��ح که به 
مدرسه آمدم ذوق داشتم که امروز 
مدیر مدرسه شده ام. امروز متوجه 
شدم مدیر، معلم و... در مدرسه چه 
کار مهمی را به عهده دارند. ما باید 

قدر مسئوالن مدرسه را بدانیم.«
نظ��ر حمی��د حس��ینی، ک��ه نقش 
آبدارچ��ی مدرس��ه را پذیرفته، هم 
نسبت به طرح خودباوری مثبت بود: 
»طرح خیلی خوبی است و امیدوارم 

ادامه داشته باشد.« 
گفتن����ی اس��ت؛ مش�����ارکت 
دانش آم��وزان در اج��رای ط��رح 
خودباوری، با شور و حال مضاعفی 
همراه ش��ده بود و  دانش آموزانی 
که مدیریت مدرس��ه را در اختیار 
داش��تند، با اعتماد به نفس خوبی 

مدرسه را اداره می کردند.

انعکاس نظرات همشهریان عزیز 
به منزله تأیید 

محتوای آن ها نیست لواسانالو
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کالم رهبری

نام های شعله ور

آری روز پاس�دار، رمزهایی 
دارد، ای�ن اس�م ک�ه »روز 
ت  د ال ز و و ، ر » ر ا س�د پا
حس�ین  بن  علی )ع( است، 
اش�ارات و رمزهای�ی دارد و 
مسؤولیت هایی را هم متوجه 
آن قش�ری می کند که امروز 
به او می بالد ک�ه بگوید »من 
پاس�دارم و خط حس�ین  بن 

 علی )ع( را می روم.«

  از اینکه نشریه به مسائل اعتیاد در خانواده ها می پردازد ممنونیم. 
لطفاً گزارشی هم از تشکل بانوانی که در حفظ کیان خانواده و اعتیاد 

در خانواده تالش می کنند تهیه کنید. )شفیعی( 
نشریه لواسان: با هماهنگی های انجام شده با این تشکل مردمی، 

به زودی گزارشی تقدیم خواهد شد. 
  توزیع نشریه خیلی خوب شده است. مطالب هم پر بار و خواندنی 
اس��ت. خواهش می کنم به مس��ئوالن تربیت بدن��ی بگویید صدای 
بلندگوی زورخانه، آرامش س��اکنین خانه های اطراف را سلب کرده 
اس��ت. چندین بار هم تذکر داده ایم، متاسفانه مسئوالن تربیت بدنی 

هیچ اقدامی نکرده اند. 
  موتورس��وارهای افغان هنوز به راحتی در ش��هر بدون گواهینامه 
جوالن می دهند. چند بار هم در الو لواس��ان نوش��تید. چرا رسیدگی 

نمی شود؟ )شورکابی( 
  از اینکه ش��هر لواس��ان به عنوان مرکز تولید گل ُرز استان تهران 
انتخاب شده است خوشحالم. امیدوارم مسئوالن با توجه به مشکل کم 
آبی، به گونه ای برنامه ریزی کنند که این طرح پایدار باشد. )معصومی( 
  وضعیت روش��نایی ورزشگاه شهدای لواسان بسیار نامناسب است 

و با وجود دریافت شهریه از تیم ها، این مشکل همچنان پابرجاست. 
  نشریه لواسان را دوست دارم؛ بویژه گفت و گو هایتان را با پدربزرگ ها 
و مادربزرگ هایی که موی خود را در لواس��ان سپید کرده اند. لطفاً از 

گذشته لواسان و قدیمی ها بیشتر بنویسید. )خانم کرمی نیا( 
نشریه لواس�ان: ضمن قدردانی از توجه شما به نشریه خودتان، 
خواهشمندیم در تولید محتوای خواسته شده به ما کمک کنید 
و کس�انی را که فکر می کنید ویژگی تهیه خبر و گزارش دارند، 

معرفی کنید. 
  ساخت پلی که بار ها درباره آن نوشته اید و در جاهای مختلف گفته 
شده است، مثل کت و شلوار سایز بزرگ است در تن آدمی که 4۸ کیلو 

بیشتر وزن ندارد. )شیرخانی( 
  با توجه به شروع فصل گرما و حضور بیشتر مردم در اماکن عمومی 
مثل مجموعه ورزشی شهدای لواسان، لطفاً مسئوالن ذی ربط، نسبت 

به نوع پوشش مراجعه کنندگان تذکری بدهند. 
  چ��را زمین فوتب��ال پش��ت اداره ورزش و جوانان که ب��رای آماده 
سازی آن هزینه زیادی هم صرف ش��ده است، مورد بهره برداری قرار 
نمی گیرد؟ از بس که امروز و فردا کردند، تابلو روزشمار افتتاح پروژه 

هم از کار افتاد. 
  مدتی است تخلفات ساخت و ساز در روستای افجه زیاد شده است! 
الزم است ش��ورای روس��تا در این مورد بهتر عمل  کند. ضمن اینکه 

روستا دهیار هم ندارد. )قوامی( 
  راهنمایی و رانندگی و ش��هرداری باید در خص��وص افرادی که با 
گذاشتن موانع، در حاش��یه بلوار امام، رفت و آمد را با مشکل مواجه 
می کنند، اقدامی انجام دهند؛ بویژه روب��ه روی بانک... دفتر... کار هر 

روزشان، اشغال فضای عمومی است. )بهروز( 
  خیابان برادران شهید رحیمی نجارکال پیاده رو ندارد و بخش زیادی 
از خیابان توسط فروشگاه ها اشغال ش��ده است و این برای رهگذران 

بسیار خطرناک است. لطفاً رسیدگی کنید. )پروین( 
  ساخت پارک قاضی آباد یا بانوان، کار خیلی خوبی است. از کسانی 

که به فضای سبز و مردم اهمیت می دهند تشکر می کنم. )جمالی( 
  ممنون که به وضعیت آسفالت بعضی خیابان ها رسیدگی کردید.  ای کاش 
همه خیابان های لواسان دوباره بعد از چندین سال آسفالت شود. )احمدی( 

  استقرار اعضای ش��ورا را در س��اختمان جدید تبریک می گوییم. 
امیدواری��م این جابه جایی و خوش آب و هوای��ی منجر به اتفاق های 

خوب شود. )الناز( 
  کدام مرجع قانونی باید بر عملک��رد نانوایی ها نظارت کند؟ برخی 
نانوایی ها نان بدون کیفیت به مشتری می دهند. اعتراض هم معموال 

به جایی نمی رسد. )شجاعی( 
  چرا در نشریه ای که متعلق به مردم است، اینقدر از شورا و شهرداری 
می نویسید؟ لطفا بعد از سال ها که یک نشریه متعلق به شهر لواسان، 
شروع به کار کرده است، این قدر از شورا و شهرداری ننویسید. )راکی( 
نشریه لواس�ان: از تماس و توجه ش�ما به مطالب سپاسگزاریم. اگر 
به شماره های منتشر شده نش�ریه از ابتدا کمی دقیق تر نگاه کنیم، 
از ۱۲ صفحه منتشر ش�ده فقط ۳ صفحه و  گاه در صورت زیاد شدن 
حجم مطالب ش�هرداری، ۴ صفحه به اخبار حوزه شهرداری و شورا 
اختصاص داده شده است. اینکه نشریه را متعلق به شهر و شهروندان 
می دانید جای قدردانی دارد، اما باید توجه کرد که مدیریت شهری 
یکی از مهم ترین منابعی اس�ت که اخبارش برای شهروندان بسیار 
مهم و بسیاری از کار هایش در زندگی مردم تاثیر مستقیم دارد. آیا 
شخص ش�ما نمی خواهید بدانید در حوزه مدیریت شهری لواسان 
چه اتفاق هایی افتاده و یا می افتد؟ ضمن اینکه همه مطالب نش�ریه 
تولیدی است و این تولید، نیازمند حمایت شهروندان است. لطفاً ما 

را حمایت و با نشریه خودتان همکاری کنید. 

۲655۱9۱7

رو  به آسمان
ش��هید منص��ور 
راک��������ی در 
خانواده ای هفت 
نفره در لواس��ان 
متولد شد. او چهار 
برادر و دو خواهر 
داشت. نام پدرش 
علی اکبر و مادرش 

نرگس راکی بود.
علی اکبر با شغل 

کش��اورزی خان��واده اش را اداره می کرد. ش��هید 
منصور در ورزش کشتی فعال و بسیار مهربان بود. 
او در نیروی انتظامی مشغول انجام خدمت مقدس 

سربازی بود که عملیات مرصاد پیش آمد. 
شهید منصور راکی در تاریخ 67/7/17 با اصابت 
آر پی جی به اتومبیل ش��ان به خ��یل ش��هدا 

پیوست.  

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

و شهردار لواسان
سردبیر: حسن بنفشه 

همکاران این شماره: حم�ید سلیمی، معصومه سادات ایگه ای، 
مریم جالئیان، ساعد وثوقی، عسل فراهانی، بیتا میرکاظمی، 

سحر سیروس کبیری، علی حسین خان، رضا نوری، 
محمودرضا عرفانی، محمدرضاخندان، حسین فتاحی،  

ابوالقاسم شجاعی فرد، دکتر گیتی شرکا، بهروز سنجابی، 
فاطمه صمدی و حسین صداقت  

 نشانی: لواسان، بلوار امام خمینی)ره(� روبروی خیابان 
اتحاد � ساختمان اطلس � طبقه اول 

تلفن: ۲655۱9۱7  -  ۲6569750
  nashriyelavasan@gmail.com  :پست الکترونیکی

ش�هید منصور راکی

خبر
برگزاری جشنواره غذا

مدیر دبستان شهید کیایی از برگزاری جشنواره غذا در این 
دبستان پس��رانه خبر داد.  به گزارش خبرنگار ما، حقیقت 
جو، با بیان این که این جشنواره هر سال در  دبستان شهید 
کیایی برپا می شود، گفت: » هدف از این جشنواره، آشنایی 
دانش آموزان با انواع غذاهای محلی و تزئینات آن اس��ت.« 
وی در تشریح چگونگی برگزاری این جشنواره تصریح کرد: 
»در این جشنواره اولیای دانش آموزان داوطلبانه  شرکت 
می کنند و ب��رای دانش آموز خود غذاه��ای محلی و ملی 
و دسرهای مختلف درس��ت کرده، به مدرسه می آورند.« 
حقیقت جو ادام��ه داد: »از پایه اول تا شش��م هر کدام 
جداگانه میز چیده می شود و در هر کالس غذاهایی که 
مادران دانش آموزان پخته اند، روی میز چیده می شود 
تا دانش آموزان کالس ه��ای مختلف  از این غذاها میل 
کنند.« در پایان این جش��نواره، به نف��رات اول تا دهم، 

جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.    

غل  ه هفت�ه مش�ا یش�گا نما
دانش آموزی برگزار شد

همزمان با هفته مش��اغل، نمایشگاهی از آثار دست 
سازه های دانش آموزان رشته های مختلف تحصیلی از 
اول تا هشتم اردیبهشت ماه در دبیرستان کار و دانش 
کشفیا برگزار شد. مدیر دبیرستان کشفیا در جریان 
دیدار برخی مسئوالن از این نمایشگاه گفت: »ما  از 
دو دبیرستان دیگر هم برای شرکت در این نمایشگاه 
دع��وت کردیم ت��ا از نزدی��ک ش��اهد فعالیت های 
هنرجویان این دبیرس��تان در رش��ته های مختلف 
گرافی��ک رایان��ه ای، معم��اری و خیاطی باش��ند.« 
منیر گل افزود: »از زمان تاس��یس این دبیرس��تان 
در سال 76، س��عی کردیم هر س��ال نمایشگاهی را 
در مناس��بت های مختلف در این جا برگزار کنیم.« 
وی از اضافه ش��دن رشته عکاسی به سایر رشته های 
تحصیلی این هنرس��تان در س��ال آینده خبر داد و 
گفت: »مبینا س��ادات ایگه ای، سمیه خندان، پریسا 
تق��وی و مریم فتاحی ف��رد در جش��نواره پژوهش، 
رتبه منطقه ای به دس��ت آوردند و زینب اس��المی 
نیز در طراحی جلد کتاب، رتبه  اس��تانی را کس��ب 
کرد.«    این گزارش حاکی است؛ فرید حمدحیدری 
بخشدار، بهنام صالحی زاده عضو شورای شهر، ساسان 
محب پور رئیس آموزش و پرورش، زارع معاون سپاه 
ناحیه الغدیر و حمزه لباف مسئول بسیج فرهنگیان، 
از مسئوالنی بودند که از این نمایشگاه دیدن کردند.

May  2015شماره 18 ■  اردیبهشت 1394 ■  شعبان  1436 ■

پدر 
زلِ پاکیِ تو مانده رب اترکِ کعبه غ

وهب محرابِ سحر قصًه بی باکیِ تو 
زادًه کعبه ای و زخمیِ سجاده نشین 

چه سعادت هب از این رتبًه افالکی تو 
خلقِ عالم هب حقیقت که مُیَّسر  نشدی 

گر نبودی هب جهان خلقتِ لوالکیِ تو 
خصم می خواست که حُرمت شکند مردی را 

ات غضب چیره  شود رب دلِ کوالکیِ تو 
رب دلِ تیرًه آن قوم که شب آذین بود 

ندرخشید چرا ؟ اخترِ ارداکیِ تو 
ات جهان هست هب واالئیِ انمت سوگند 

صفِ شب را شکند ، رپتوِ ژپواکیِ تو 
نشنیدم که شهی شب بکشد کوله هب دوش 

جز تو ، ای شاه غالمِ ادبِ خاکیِ تو 
یاعلی طفلِ دلم دستِ تورا می طلبد 

 یدِ خیبر شکن ، آن پنجًه بی باکیِ تو 

معلم 
من امشب مشقِ فردا می نویسم 

هزاران آب و با با  می نویسم 
تو فردا سازِ من بودی، مُعلم 

تو را زیبایِ زیبا می نویسم 

بر اساس موازین قانونی و عرفی روزنامه نگاری تمام نشریات در گزینش، ویرایش، صفحه بندی، 
تیترگذاری و سایر مسائل مربوط به چاپ  دارای اختیارند و این پیش فرِض کار مطبوعاتی و مورد 
قبول همگان است. البته ما از پیشنهادهای مطرح شده شما در هر زمینه ای استقبال می کنیم. 

در ضمن استفاده از مطالب این نشریه  با ذکر ماخذ بالمانع است.    

خلیج افرس 
عُقابِ عشق و شاهینِ رتاهن 

گشوده رپ هب اقصایِ زماهن 
نوشته با خطِ سیمُرغِ احساس 

خلیج افرس بادا جاوداهن
کارگر

 حنا رب پینًه  دستش قشنگ است
حنایِ کارگر بی آب و رنگ است 

هب دل گفتم که وصفش را سُرایم 
رصه رب احساس تنگ است  ردیغا غ

 بهروِز سنجابی  
)لواسان زادگاِه صبح و خورشید(  


