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 ماموران قالبی در چنگ قانون 

سرمقاله

حجت االسالم ناطق نوری در اولین همایش ایثارگران استان تهران:

جهان اسالم باید برای مناسک حج تدبیری بیندیشد
جهان اسللام باید برای مناسک 
و مراسللم عظیللم حللج، تدبیری 
بیندیشللد تا شللاهد تکرار چنین 

فجایعی نباشیم.
ن  سللخنا ز  ا بخشللی  یللن  ا
حجت االسللام علی اکبللر ناطق 
نللوری، بللازرس ویژه دفتللر مقام 
معظم رهبری در نخستین همایش 
ایثارگران استان تهران بود که روز 
یکشنبه، پنجم مهرماه، به میزبانی 

شهرداری لواسان برگزار شد.
 ، ر مللا نللگا رش خبر بلله گللزا
حجت االسام ناطق نوری در این 
مراسللم، ضمن ابراز انزجار نسبت 
به بی کفایتی آل سعود در فاجعه 
منا گفت: هیچ مقامی و پاداشللی 
هم تللراز عمل ایللن جان باختگان 
که از خانه هایشان خارج می شوند 
و به سمت خداوند می روند وجود 
نللدارد؛ چراکلله اینهللا مهاجرین 

الی اهلل هستند.
ناطق نوری با اشاره به بی کفایتی 
و عدم مدیریت صحیح آل سللعود 
در بلله وجللود آمدن ایللن حادثه 
تصریح کرد: کسانی که خودشان 
را خادم خانه امللن الهی می دانند 
و خادم الحرمیللن می نامند باید از 
نظر اسللامی و انسللانی به خاطر 
آن جایللگاه واالیللی کلله در آنجا 
خانه خدا و قبر رسللول اهلل و دیگر 
ائمه و معصومین )ع( قرار گرفته، 
خیلی قدرشناس بودند و به رعایت 
موازین اسللامی و اخللاق دینی 
بیشتر توجه می کردند؛ اما خداوند 
آنان را به خاطر جنایاتشان در یمن 
و بحرین و کشللورهای دیگر مورد 

غضب قرار داد و رسوایشان کرد.
شیخ نور افزود: امروز قدرتمندترین 
کشورها با همه توان و تکنولوژی 

و امکانات پیشللرفته در آن واحد 
نمی توانند بیشللتر از دو بحران را 
مدیریت کنند؛ چگونه عربسللتان 
که نه پیشرفته است و نه امکانات 
و نلله آن درک و شللعور را دارد، 

می خواهد حج را اداره کند؟
بازرس ویللژه دفتر مقللام معظم 
رهبللری بللا تاکیللد بللر این کلله 
حکومت عربسللتان، به تمام معنا 
فاسد و مرتجع اسللت و   ظالمانه 
در عربسللتان حکومللت می کند، 
خاطرنشللان کرد: فاجعه منا، یک 
بحران بزرگ اسللت و اداره کردن 
آن کار ساده ای نیست که حکومت 
عربسللتان از پللس آن برآید؛ یک 
حکومللت بی کفایت که بخشللی 
از نیروهایللش در یمللن و بحرین 
هسللتند می خواهد سلله بحران 
را مدیریللت کند کلله نتیجه اش 

رسوایی و بی آبرویی است.
علی اکبر ناطللق نللوری در ادامه 
سللخنانش با گرامیداشللت هفته 
دفللاع مقدس یللادآور شللد: این 
کشور همیشه موردطمع و هجمه 
بیگانللگان بوده اسللت؛ به گونه ای 
که در دوران قاجللار بدون جنگ 

و درگیری ۱۷ شهر ایران ضمیمه 
خاک دشمن شد و خاندان پهلوی 
هم بدون درگیری و جنگ، بحرین 
را که اسللتان چهاردهم مللا بود و 
در شللورای ملی نماینده داشت، 
از دسللت داد؛ اما دولت جمهوری 
اسللامی هشت سللال در بدترین 
شرایط جنگید و یک متر از خاک 
این کشللور را به دشللمن نداد که 

هیللچ تصویر و فیلمللی نمی تواند 
آن همه رشادت و شللجاعت را به 

نمایش بگذارد.
وی با اشللاره بلله ضللرورت انتقال 
تجربیات و رشادت های جنگ برای 
نسل چهارم گفت: نسل های جدید و 
آینده بایدبدانند چه باهای بزرگی 

از سر این مردم و کشور دفع شده، 
بدون اینکه ذره ای باج به کسللی یا 
کشللوری بدهیم. این مردم مردانه 
در مقابللل گروهک هللای مختلف 
داخلی و جنگ نابرابر ایسللتادند و 
سرافرازانه کشللور را حفظ کردند. 
شرایط و ادوات نظامی ما در مقایسه 
با کشللورهایی که به نام عراق با ما 
وارد جنگ تحمیلی شده بودند اصًا 
قابل قیاس نبللود، طوری که در آن 
شرایط رهبر معظم انقاب،شخصاً 
به جبهه ها می رفتند و همین حضور 
جوان هللای عاشللق در جبهه ها و 
رشللادت هایی که کردند کشور را 

تثبیت کرد.
وی با مقایسلله مقام شهدای دفاع 
مقدس با شهدای صدر اسام اظهار 
کرد: پیش از انقللاب فهم برخی 
از احادیث و تطبیللق آنها با زمانه 
دشوار بود؛اما با شروع جنگ معلوم 
شللد که بچه های جبهلله و جنگ 
ما کللم از شللهدای دوره حضرت 
رسول اکرم )ص( ندارند. با وجود 
ایللن دالورمردان بود کلله ما یک 
وجب از خاک کشورمان را ندادیم؛ 
درحالی که هملله دنیا یک طرف 

ایستادند و ما یک طرف؛ و اکنون 
همه کشورهای همسایه ما مشکل 
دارند و درگیر هستند اما کشور ما 
به لطف خدا و مدیریت شایسللته 
و مقتدرانلله رهبر عظیم الشللأن 
جمهوری اسامی و خون شهدا در 

امنیت کامل به سر می برد.
این گزارش حاکی اسللت؛ در این 
مراسللم، سیدحسللین هاشمی، 
اسللتاندار تهران؛ علیرضا مهدوی 
شللاهرودی، مدیر روابط عمومی 
و امللور بین الملل اسللتان تهران؛ 
محمدرضللا همتی فللر، مشللاور 
اسللتاندار در امللور ایثارگللران؛ 
سللید علیرضللا برقعللی، معاون 
ری  نللدا ما منیتی فر سللی ا سیا
شللمیرانات؛ فرید حمدحیدری، 
بخشدار لواسانات؛ مجید فتاحی، 
یوسف شیخی، عزیزا... شورکابی 
و ابوالقاسللم نخلللی، رئیللس و 
اعضای شللورای شللهر و مهندس 
علی مرادی شهردار لواسان؛ دکتر 
حمیدعلللی صمیمللی، مدیر کل 
بنیاد شهید استان تهران؛ مرتضی 
حیللدری، فرمانللدار شهرسللتان 
پردیس؛ دکتر محمد الله شهردار 
پردیس؛ مهندس سللعید اسللتاد 
فرج، شهردار باقرشللهر و جمعی 
از نیروهللای نظامللی و انتظامی، 
خانواده شللهدا و مسللئوالن امور 
ایثارگران استان تهران نیز حضور 
داشتند که استاندار تهران ضمن 
محکوم کردن جنایات آل سللعود 
در مناسللک حج گفت: متاسفانه 
شاهد حوادث تلخ و ناگواری شدیم 
که کشور عزیزمان را در غم و اندوه 
فرو برد و این نشللان از بی کفایتی 

دولت سعودی است.
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مصوبه کاهش تعداد 
اعضای شورای شهر، حرکتی 

رو به عقب است 
معللاون شللهرداری هللای سللازمان 
شللهرداری ها و دهیاری های کشللور 
با اشللاره بلله مصوبه مجلس شللورای 
اسامی مبنی بر کاهش تعداد اعضای 
شللوراها این مصوبلله را حرکتی رو به 

عقب خواند. 
 به گزارش ایسنا، نوذرپور گفت: مشکل 
را تعداد اعضای شورا نمی دانم و عقیده 
دارم مجلس بللا این کار حرکللت رو به 
عقب داشته است. در همه دنیا که نظام 
شورایی برقرار است، تعداد اعضای شورا 
از تعداد فعلی شوراهای کشورمان بیشتر 
است. قطعاً کاهش این تعداد وضعیت را 
بدتر خواهللد کرد. وی افللزود: آنچه در 
نظام شورایی به عنوان مشکل محسوب 
می شللود، عدم اتصال شللوراها به بدنه 
جامعه اسللت، اگر مطابق قانون اساسی 
قوانین مربوط به شوراها تدوین می شد 
بایللد جایللگاه قانونی مشللخصی برای 
شوراهای محله در نظر گرفته می شد و 
از دل شوراهای محله شورای شهر شکل 

می گرفت. 
وی اداملله داد: در حقیقللت عدم اتصال 
سازمان یافته شوراها با شوراهای پایین 
دسللت اشللکال اساسللی نظام شورایی 
محسللوب می شللود. باید ابتدا شورای 
محله شکل می گرفت و از دل آن شورای 
مناطق شللهر و در مرحله بعد از شورای 
مناطق باید شورای شهر تشکیل می شد. 
به این ترتیب شورای شهر خصلت محلی 

و مکانی الزم را پیدا می کند. 
نوذرپور تاکید کرد: اگر چنین شللورای 
شللهری تشللکیل شللود دیگر افراد به 
واسطه شهرت سیاسی، هنری و ورزشی 
وارد شورا نمی شللوند و به واسطه انجام 
فعالیت های اجتماعللی در بطن جامعه، 
فرد به عنوان نماینده مردم وارد شللورا 
می شود. مجلس شورای اسامی نیز باید 

در این مسیر حرکت می کرد. 
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حجت االسالم سبحانی 
در آیین گرامیداشت حجاج جانباخته در فاجعه منا:

آل سعود دچار 
جنون سیاسی شده است

قشرهای مختلف مردم، امام جمعه لواسانات، بخشللدار، اعضای شورای 
شهر، شهردار و مسللئوالن لواسانات در آیین گرامیداشللت یاد و خاطره 
حجاج جان باخته در فاجعه منا شرکت کردند. به گزارش خبرنگار ما، در 
این آیین که در حسللینیه ناران و در جوار امامزاده فضلعلی)ع( برپا شده 
بود، حجت االسام سبحانی با بیان این که آل سعود دچار جنون سیاسی 
شده است، گفت: وقایع منطقه، آل سعود را بسیار عصبانی کرده و این رژیم 
منحوس در حال برنامه ریزی برای ضربه زدن به کشورهای اسامی بویژه 

جمهوری اسامی ایران است. امام جماعت محله ناران با اشاره...

مخترع و محقق جوانی که دنیا او را می شناسد 

تولید برق در لواسان 

دیدار با زوج سید که خانواده شهید هم هستند

این خانه بوی عشق می دهد

مدیر جایگاه سوخت لواسان:
یک میلیون تومان جایزه می دهیم

ما فقط مسئول فروشیم

بی تردیدبراي تحلیل مسائل مختلف اجتماعي، سیاسي، 
اقتصادي و فرهنگي، نمي توان به ابزارها و وسایل ارتباط 
جمعي،بویژه مطبوعات، بي توجه یا کم توجه بود؛ زیرا 
مطبوعللات اصلي تریللن عامل شللکل گیری و هدایت 
افکارعمومي به شللمار می آیند. از ایللن لحاظ می توان 
گفت هرگونه توسعه بدون در نظر داشتن سهم رسانه 

ناتمام خواهد ماند.
نشللریات محلی از مهم ترین انواع مطبوعات به شللمار 
می روند که به اعتقاد بسیاري از محققان علوم ارتباطات، 
آینده متعلق به آن هاسللت؛ زیرا از قدرت اثربخشللي 
بیشللتری نسللبت به سللایر رسللانه هاي همنوع خود 
برخوردارند وازنظر برقراری رابطه مداوم ومستمرمیان 
مدیریت شهری وشللهروندان)مخاطبان( به آن ها نیاز 
اسللت. این واقعیت، ضرورت انتشار نشللریه لواسان و 
اهمیللت تداوم آن را برای مسللئوالن و مردم شللهر به 
خوبی نشان می دهد و ما را متعهد می سازد با تمام توان 
و بهره گیری از کمک های فکری و معنوی شللما مردم 
فرهیخته، ایللن امر خطیر فرهنگللی را در  زمینه های 
مهم اطاع رسانی، روشنگری وفرهنگ سازی به انجام 

برسانیم. 
از سللوی دیگللر، رکللن  اساسللي  نشللریات  محلي  را 
محتواي  آن ها  تشللکیل  مي دهد؛ گرچه قطع  و اندازه ، 
صفحه آرایي، عکس و دیگللر عناصر گرافیکی،  هر یک  
نقش   تعیین کننده اي  در جذب  مخاطب  دارد. رسالت 
این نوع  نشریات،پوشش دادن اخبار محلی و انعکاس 
نیازها، کمبودها و خواسللته های مللردِم واقع در حوزه 
جغرافیایی خاص است؛ رسالتی که نشریه لواسان از آغاز 
انتشارش، آن را سرلوحه کار خود قرار داده است.  این کار 
امکان پذیر نیست، مگر با پشتیبانی، همکاری، همدلی 
وارائه نظرات شما عزیزان که خوشبختانه در مدتی که از 
انتشار نشریه می گذرد، به خوبی احساس شده است و ما 

خواستار تداوم هرچه بیشتر آن هستیم.
البته مللا از خطا و اشللکال کلله برخی شللان ذات کار 
مطبوعاتی است، مصون نیستیم و بدین لحاظ همواره 

نیازمند راهنمایی، انتقاد و پیشنهاد هستیم. 
از سللوی دیگللر، مخاطب سللنجي یکللي ازنیازهاي 
اجتناب ناپذیرمطبوعللات محلللي اسللت. از این نظر، 
مابا سلللیقه های متفاوت و متنوعی روبه رو هسللتیم و 
کسللب رضایت آن ها مستلزم کوشللش فراوانی است 
که امیدواریم  با انتشار هر شماره  هرچند نسبی به آن 
نزدیک تر شویم. این مسیر ابتدا با تیراژ سه هزار نسخه 
آغاز شد و پس از راه اندازی ستون الو لواسانچیزی حدود 
200 تا 300 کلمه زمینه ارتباط ما و شما را فراهم آورد 
که خوشللبختانه امروز این ستون بیش از ۱500 کلمه 
است و شمار خوانندگان نشریه، طبق نظرسنجی انجام 
شده، به بیش از ۱0هزار نفر رسیده است که این افزایش 
مخاطب به خوبی نشان می دهد امروزه نشریات محلی 

دارای جایگاه ویژه ای در میان مردم هستند.
 این اما همه داستان نیست؛ چراکه به نظر ما هنوز جای 
خالی نشریات دیگر به شللدت احساس می شود. امروز 
توسعه یافتگی شهرها را بیشتر براساس فعالیت رسانه ها 
می سللنجند و ما امیدواریم در راهی کلله گام نهادیم، 
بتوانیم تاثیرگذار باشیم و مردم فهیم و فرهیخته شهر را 

هرچند نسبی راضی نگاه داریم. 

 کش�ور م�ا ب�ه لطف خ�دا و 
مدیریت شایسته و مقتدرانه 
رهبر عظیم الش�أن جمهوری 
اس�المی و خ�ون ش�هدا در 

امنیت کامل به سر می برد

  سید علی لواسانی

دلم که می لرزد
خدا گواه که حیرانم، حسین کیست؟ نمی دانم
حسین کیست؟ نمی دانم، خدا گواه که حیرانم

حسین کیست؟ نمی دانم، فقط همین که من از این نام 
اگر نگویم و ننویسم، تمام عمر پشیمانم

حسین کیست؟ نمی دانم، فقط همین که در این ایّام
مگر غمش کند آرامم، که من همیشه پریشانم

حسین کیست؟ نمی دانم، فقط همین که همه کفرم
اگر به دور سرش دل را، طواف وار نگردانم

حسین کیست؟ نمی دانم، فقط همین که خداِی من!
دلم که می لرزد، دارم من از حسین تو می خوانم 

■ امسال پاییز پربار و گرمی 
پیش بینی شده است.

به امید داشتن باغ هایی سبز در 
بهار و پربار در تابستان لواسان.
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پروژه زیباسازی  میدان مرکزی شهر به پایان رسید

زیباسازی میدان امام خمینی)ره( 
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خبر کوتاه
نشست بررسی وضعیت آب شرب و کشاورزی برگزار شد
پلمب 70حلقه چاه غیرمجاز در شمیرانات

۷0 حلقه چاه غیرمجاز شناسایی شده در شمیرانات پلمب می شود.
به گزارش خبرنگار ما، به نقل از روابط عمومی فرمانداری شمیرانات، 
این تصمیم در نشست رسیدگی و بررسی نحوه تغییر و تحول در آب 

آشامیدنی روستایی و ارتقای بهره وری آب کشاورزی گرفته شد.
 در این نشسللت که با حضللور فرید حمدحیدری بخشللدار و دیگر 
مسئوالن مرتبط برگزار شد، تصمیمات الزم در خصوص رسیدگی 
به وضعیت آب شرب روستاهای چهارباغ، کان، ایرا و عایین  گرفته 
و با واگذاری مدیریت آب این روسللتاها به آب و فاضاب روستایی 

شهرستان موافقت شد.
در این نشست همچنین قرار شد ۷0 حلقه چاه غیرمجاز شناسایی 

شده در شمیرانات پلمب شود.

برپایی آیین سالگرد ارتحال 
حجت االسالم محسن دعاگو  

آیین سللالگرد ارتحال حجت االسام والمسلللمین محسن دعاگو، 
امام جمعه فقید شهرستان شللمیرانات، در مسجد همت تجریش 
برگزار شللد. به گزارش خبرنگار ما، این مراسم، روز پنجشنبه، نهم 
مهرماه، از سللاعت ۱5 تا ۱۷ و با حضور مردم، مسئوالن شهرستان 
شللمیرانات و برخی از اعضای شورای شهر لواسان برپا و در آن یاد و 
خاطره این مجاهد نستوه و یار دیرین انقاب و مقام معظم رهبری 

گرامی داشته شد. 

زمین های والیبال و بسکتبال روشن تر شد
وضعیت روشنایی زمین های والیبال و بسللکتبال با انجام اقدامات 

الزم ارتقا یافت.
به گزارش خبرنگار ما، یوسف نخلی گفت: به منظور تامین نور کافی 
در زمین های والیبال و بسکتبال، منابع روشنایی قدیمی تعویض و 

نسبت به تامین نور مناسب برای زمین های مورد نظر اقدام شد.
مسئول واحد ورزش شللهرداری همچنین از تامین نور مناسب در 
زمین شللماره 2 در آینده نزدیک خبر داد و گفللت: ایجاد منابع نور 
کافی و تامین روشللنایی مناسب، رضایت اسللتفاده کنندگان را به 

دنبال داشت.

برپایی کارگاه آشنایی با انواع مواد مخدر  

کارگاه آشللنایی با انواع مواد مخدر و راه های مقابله با عرضه آن در 
سللالن اجتماعات بخشداری لواسللانات با حضور اعضای شوراهای 
اسامی روستاها، دهیاران و کارکنان بخشداری برگزار شد. به گزارش 
خبرنگار ما، فرید حمدحیدری، بخشدار لواسان، هدف از برپایی این 
کارگاه را شناخت مخدرهای صنعتی جدید عنوان و لزوم همکاری 
با پلیس را در این زمینه گوشزد کرد. سرگرد اردالنی، رئیس پایگاه 
یکم پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز در ایللن کارگاه انواع موادمخدر 
را معرفی و در مورد مضرات آنها توضیح داد و نحوه برخورد با عرضه 
و توزیع آن ها را نیز بیان کرد. کارگاه آموزشللی آشنایی با انواع مواد 
مخدر و نحوه مبارزه با عرضه آن، در سللالن اجتماعات بخشللداری 

لواسانات برگزار شد.

اردوی کودکان در باغ گردویی شهرداری
کودکی، یادآور بی دغدغه گی و آرامش خیال اسللت؛ کودکی لذت 
مطلق است و خاطره هایی که تکرارناشدنی است.دادن یک میوه از 
یک باغ، کودک را خوشللحال می کند؛ همان قدر که دادن آن باغ به 
یک بزرگسال ممکن است او را شاد کند. فرق این دو اما خیلی زیاد 
است؛ هر کدام از ما که به آن روزهایمان نگاه می کنیم حس خوبی 
زیر پوستمان می دود. در میان همه روزهای سال، یک روز هم به نام 
کودک نامگذاری شده است و به همین مناسبت مدرسه های غفار 
رسولی و شریف شریفی بچه هایشان را بردند به یک اردوی نیم روزه در 
باغ گردوی شهرداری، تا در کنار هم شادترین روزی را که به نام شان 

جهانی شده است، در بایگانی خاطراتشان ضبط و ثبت کنند. 

دیدار پروانه ها و آتش 
در شماره گذشللته خبر آتش سوزی در فروشللگاه دیدار پروانه ها را 
منتشر کردیم و قرار گذاشتیم که در این شماره گزارش کارشناسی 

دلیل آتش سوزی را اعام کنیم.
 از آنجاکه نمی خواستیم تنها به انتشار نظریه کارشناسی اکتفا کنیم، 
تاش کردیم در نشستی با حضور یک کارشناس آتش نشانی و یکی 
از مالکان این فروشگاه، نظریات هر دو طرف را به اطاع شما عزیزان 

برسانیم که قرار شده ان شاءا... بزودی این کار انجام  شود.

عملیات اجرایی ایجاد فضای سللبز در 
میدان امام خمینی)ره( پایان یافت.

بلله گللزارش خبرنللگار ما،مسللئول 
واحللد فضای سللبز شللهرداری گفت: 
پللس از بازسللازی و بهسللازی میدان 
امام خمینی)ره( گلندوئللک، انواع گل 
و گیاه در این میدان کاشته شده است.

مهنللدس فتاحللی در تشللریح حجم 
عملیللات انجام شللده اظهار کللرد: در 
نقاطللی از ایللن میللدان، 48کامیللون 
خاک ریزی شد و 90 مینی کامیون کود 

مورداستفاده قرار گرفت.
 وی ادامه داد: پس از آماده سللازی این 
محوطه، نسبت به چمن کاری و کاشت 

انواع گل ها از جمله ُرز، نسللترن رونده،  
گلیسللین، امین الدوله، آبشارکا، ژونی 
پروس، اختللر الیاگنوس، یاس هلندی، 
کاملیا، محمدی، شمشاد طایی، ساناز، 
هوستا، پامپاس گراس، میخک هندی، 
به ژاپنی، کامیس پاریس، پابتیال ابلق، 
یللوکا، لیز و ماکیللا، آجوکا، پیرکاسللتا 
درختی، پیرکاسللتا بوتلله ای، ختمی، 

خرزهره و کلم زینتی اقدام شد.
مهندس فتاحی، آماده سازی این میدان 
را بللا توجه به اختاف سللطح به وجود 
آمللده، از جمله کارهایی برشللمرد که 
زیبایی و جلوه خاصی را در این قسمت 

از شهر ایجاد کرده است. 

شهردار لواسان از نمایشگاه گل و 
گیاه در بوستان گفت وگوی تهران 

دیدن کرد.
به گزارش خبرنللگار ما، مهندس 
علللی مللرادی بلله همللراه گروه 
کارشناسی فضای سبز و چندنفر 
از مدیران شهرداری، از نمایشگاه 
گل و گیاه در بوسللتان گفت وگو 
دیدار کرد.  مسللئول واحد فضای 
سللبز شللهرداری، هللدف از این 
دیللدار را آشللنایی بیشللتر گروه 
کارشناسی فضای سبز شهرداری 
با دسللتاوردهای جدید در عرصه 

گل و گیاه اعام کرد.
مهندس فتاحی گفللت: از آنجاکه 

نمایشگاه دائمی بوستان گفت وگو 
همللواره می توانللد بلله مثابه یک 
کاس آموزشللی عمللل کنللد، با 
گروهی از همللکاران واحد فضای 
سللبز به ایللن بوسللتان مراجعه 

کردیللم تللا از نزدیللک در جریان 
پیشللرفت های صنعت گل وگیاه 
در کشللور قرار بگیریم و تجربیات 
به روز را در فضای سبز لواسان هم 

اجرا کنیم.

محوطه حاشیه دیوار اردوگاه امام خمینی )ره( به فضای 
سبز تبدیل شللد. به گزارش خبرنگار ما، مسئول واحد 
فضای سبز شهرداري گفت: محوطه حاشیه دیوار اردوگاه 
امام خمینی )ره( با کاشت بیش از ۱۱00 گلدان گل ُرز 
تبدیل به فضای سبز شده است. مهندس فتاحی افزود: 
این نقطه از شهر مانند دیوار سنگی بود که نیاز به تلطیف 
و بازنگری محوطه داشت و ما در نخستین گام، نسبت به 
کاشت گل  رزاقدام و آنجا را به فضاي سبز تبدیل کردیم.

دیدار شهردار لواسان از نمایشگاه گل و گیاه 

 دیوار اردوگاه امام)ره( سبز شد

قلمه زنی انواع گل و درختچه 

بررسی موانع زیست محیطی طرح احداث دریاچه 

کار قلمه زنی بیش از 50 هزار انواع 
گل و درختچه انجام شد.

به گللزارش خبرنگار ما، مسللئول 
واحد فضای سبز شهرداری با اعام 
این خبر افزود: کار قلمه زنی بیش 
از 50هللزار انللواع گل و درختچه 
از جمله ۱۱ هللزار اصله درختچه 
پیرکانتا، ۱0 هزار شاخه گل الدن 
و رزماری، 5 هزار شللاخه انواع گل 
ژاپنی، 5 هزار شللاخه گل ختمی، 
3 هزار بوته زرشک و۱۱ هزار شاخه 
از انللواع گل هللای دیگردرگلخانه 

شهرداری به پایان رسید.
مهندس مهدی فتاحی، هدف از این 
کار را صرفه جویللی در هزینه های 

شللهری در زمینه تولیللدات گل و 
گیاه اعام کرد و گفت: بزودی این 

محصوالت در سللطح شهر کاشته 
می شود.

موانع زیسللت محیطی در اجرای طرح احداث دریاچه 
مورد بررسی قرار گرفت.

به گللزارش خبرنللگار مللا، نشسللت بررسللی موانع 
زیسللت محیطی طرح احداث دریاچه،با حضور برخی 
از اعضای شورای شهر و شهردار لواسان، مدیرکل دفتر 
فنی استانداری تهران و کارشناسان سازمان حفاظت 

محیط زیست برگزار شد.
شهردار لواسان در این نشست، توضیحات کاملی درباره 
چگونگی رعایت مللوارد زیسللت محیطی و همچنین 

جلوگیری از آلودگی آب شللرب به شللرکت کنندگان 
ارائه کرد.

مهندس سلللیم آبادی،مدیرکل دفتر فنی استانداری 
تهران نیز از تاش های مدیران شهری و استانی قدردانی 
کرد و گفت: شهرداری لواسان کارهای زیادی دارد که 
باید به آنها رسیدگی کند. امیدوارم مراکز تصمیم گیری 
پا به پای شللهرداری در جهت تایید و نظارت بر انجام 
کارهللا کمک کنند تا این طرح و پروژه های مشللابه به 

سرانجام برسد.

محوطه ورودی مسجد سللبو بزرگ و آرامستان این 
محل، با کاشللت گل و گیاه جلللوه خاصی پیدا کرده 

است.
به گزارش خبرنگار ما، مهدی فتاحی، مسئول واحد 
فضای سبز شللهرداری، از گسللترش فضای سبز در 
محله سبو بزرگ خبر داد و گفت: این واحد در اجرای 
برنامه های خود برای گسللترش فضای سبز، پیش از 

فرا رسیدن ایام مّحرم، اقدام به کاشت انواع گل و گیاه 
در محوطه اطراف مسجد و آرامستان این منطقه کرد.

برپایه این گزارش، محوطه ورودی مسجد سبو بزرگ 
و آرامستان این محل با کاشت گل و گیاه جلوه خاصی 
پیدا کرده و آماده حضور عزاداران حسللینی و مردم 

شریف منطقه شده است.

گسترش فضای سبز در سبو بزرگ

مهندس علی مرادی در گزارش عملکرد یک ساله شهرداری:  

وظیفه ما؛ حمایت از منافع همه

حجت االسالم سبحانی در آیین گرامیداشت حجاج جان باخته در فاجعه منا:

آل سعود دچار جنون سیاسی شده است
 

70 درصد پیشرفت 
در بوستان قاضی آباد شمالی  

پروژه  بوستان قاضی آباد  شمالی، ۷0درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. 
به گزارش خبرنگار ما، مسئول واحد عمران شهرداری گفت: عملیات 
اجرایی بوستان قاضی آباد شللمالی که از فروردین ماه 94 آغاز شده 
بود با پیشرفت فیزیکی ۷0درصدی، بزودی مورد بهره برداری قرار 
خواهد گرفت. سللید مصطفی ایگه ای همچنین از امکانات مناسب 
تعبیه شده در این بوستان خبر داد و تصریح کرد: همزمان با مراسم 

افتتاح، خبرهای تکمیلی را به اطاع مردم خواهیم رساند.

کانال سنگی الجو احداث شد
پروژه ساخت کانال سللنگی الجو طبق جدول زمان بندی به پایان 

رسید.
به گزارش خبرنگار ما، مسللئول واحد عمران شهرداری با اعام این 
خبر گفت: پروژه ساخت کانال سنگی الجو به طول تقریبی 680 متر 
اجرا شللد و اکنون در محل تاقی با کانال شهید زین الدین در حال 
سقف ریزی است. وی افزود: مسیل یادشده در سال های گذشته به 
حال خود رها شده بود و سیاب های فصلی مشکاتی را در این محل 
برای مردم به وجود می آورد که با ساخت این کانال و هدایت آب های 
سطحی و همچنین جوی ها به کانال الجو از بروز حوادث و مشکات 

جلوگیری می شود.

خیابان های شهر آسفالت شد
مسئول واحد عمران شهرداری از انجام کارآسفالت همه خیابان های 

شهر خبر داد.
به گزارش خبرنللگار ما، مصطفی ایگه ای گفت: بیللش از ۱40هزار 
مترمربع از سطح معابر اصلی شهر آسفالت شد. مهندس ایگه ای افزود: 
در برخی از خیابان هللای اصلی از جمله خیابان کمربندی، عاوه بر 

آسفالت، عملیات زیرسازی هم انجام شده است.

نصب تابلوی عالئم هشداردهنده 
تعدادی تابلوی عائم راهنمایللی و رانندگی در مکان های موردنیاز 
نصب شد. به گزارش خبرنگار ما، مسئول واحد تاکسیرانی و حمل و 
نقل گفت: تعدادی تابلوی هشداردهنده ایمنی و سامت شهروندان 
و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در محل های موردنیاز نصب شد. 
محسن گرمابدری از شهروندان خواست با توجه کافی به عائم نصب 

شده، به تامین امنیت کامل شهروندان کمک کنند.

عملیات خط کشی محوری معابر ادامه دارد
عملیات خط کشی محوری معابر سطح شللهر با بیش از 50 درصد 

پیشرفت همچنان ادامه دارد.
به گللزارش خبرنگار ما، مسللئول واحد حمل و نقل و تاکسللیرانی 
شللهرداری با اعام این خبر گفت: تاش می کنیم پیش از شللروع 

بارش ها عملیات خط کشی گذرگاه ها را به پایان برسانیم.
محسن گرمابدری همچنین از نصب تابلوهای نشانگر سرعت کاه خبر 
داد و تصریح کرد: عاوه بر این، در نقاط حادثه خیز،تابلوهای اعام 
خطر و سرعت کاه چشمک زن با قابلیت دید در شب نصب کرده ایم.

نظارت بر نحوه سرویس دهی 
تاکسی  های شهر 

نظللارت بر رفتللار رانندگان تاکسللی در همه خطللوط به طور 
دائمی انجام می شللود.

به گزارش خبرنگار ما، مسللئول واحد حمل ونقل و تاکسیرانی با 
بیان این که عملکرد رانندگان تاکسی در همه خطوط مسافربری 
به صورت دائم رصد می شللود، تصریح کرد: این واحد هر لحظه بر 
نحوه سرویس دهی تاکسللی های خطوط تهرانپارس، مترو علم و 
صنعت و تجریش نظارت می کند.  محسن گرمابدری از شهروندان 
خواست چنانچه گایه ای از نحوه سللرویس دهی در این خطوط، 
یا پیشللنهادی برای بهبود سامانه حمل ونقل در حوزه تاکسیرانی 
دارند، از طریق شللماره تلفن 26552040 با مسئوالن این واحد 

در میان بگذارند.

آیین گرامیداشت روز آتش نشان برگزار شد
آیین گرامیداشللت روز آتش نشللان،  بللا مانور واحدهللای مختلف 

آتش نشانی در بلوار امام خمینی )ره( برگزار شد.
به گزارش خبرنللگار ما، پس از برگزاری مانللور، کارکنان این واحد 

ساعاتی را مهمان اعضای شورای شهر و شهردار بودند.
شهردار لواسان در این آیین، ضمن ابراز همدردی با خانواده هاي شهدا 
و مفقودین فاجعه منا، روز آتش نشان را به حاضرین تبریک گفت. 
مهندس مرادي همچنین درباره آمادگی جسمی و روحی کارکنان 
این واحد در مواقع بروز حوادث نیز سخن گفت و کارکنان آتش نشانی 
را با نیروهای ویژه نظامی مقایسه کرد و افزود: باید نیروهای شاغل 
در این واحد، عاوه بللر آمادگی های الزم، دائماً در حال آماده باش و 
فراگیری آموزش های روز باشند. وي خواستار پیشرفت و سازماندهی 
مناسب در مواقع بروز حادثه در آتش نشانی شد و گفت: با شناسایی 
نقاط ضعف و قوت این مجموعه، به زودی شاهد ارتقاي کمی و کیفی 

این واحد خواهیم بود.

نخستین نشست شللورای اداری همزمان خبرکوتاه
با سالگرد شروع به کار شللهردار لواسان، 
چهارشنبه بیست و دوم مهرماه،  با عنوان 
ارائه گزارش عملکرد یک ساله شهرداری 

در محل قلعه کاک برپا شد.
به گزارش خبرنگار ما، مهندس علی مرادی 
در این نشست، فرا رسیدن ایام سوگواری امام 
حسین )ع( را تسلللیت گفت و با بر شمردن 
گوشه ای از رشادت های ایشان، پیروان واقعی 
حضرت را کسانی خواند که دغدغه رسیدگی 

به امور مردم را دارند.
شللهردار لواسللان در ادامه از همراهی و 
همکاری اعضای شورای شهر قدردانی کرد 
و گفت: وقتی در جلسلله انتخابی شهردار 
در شورای شهر لواسان حضور پیدا کردم 
و برنامه هایم را ارائه دادم، متوجه شدم که 
این شللورا به دنبال انجام کار و توسعه در 
شهر است و شللهرداری می خواهد که در 

جهت توسعه و آبادانی شهر قدم بردارد.
بنده هم به عنللوان یک نیروی اجرایی که 
می خواهللد کار کند،از برنامه این شللورا 
خوشللحال شللدم و از زمانیکه مسئولیت 
شللهرداری این شللهر را به عهده گرفتم 
همه تاشللم را کردم تا طبللق یک برنامه 
هدفمنللد بتوانم زمان حضللورم را صرف 
بهبود تمامی شللرایط از داخل شهرداری 

تا سطوح بیرونی کنم.
مهندس مرادی همزمانی این سللخنرانی 
را با روز مراسللم معارفه خود به فال نیک 

گرفت و یادآور شللد: در مراسللم معارفه 
حرف هایی زدم که شاید به مذاق عده ای 
خوش نیامد، اما باور داشتم که شهرداری 
نباید بلله صللورت یک طرفه بلله دیگران 
خدمات بدهد و خودش هیچ نفعی از این 
خدمت رسانی نداشته باشد؛ اما در سالروز 
ورودم اعام می کنم که توانسته ایم چهره 
شهرداری را از یک مجموعه خدمات رسانی 
صرف به یک چهره مثبت که در تعامات 
شللهری به صورت یک طرفلله عمل نکند 
تبدیل کنیللم و در ایللن راه تاش زیادی 
کردم تا حرمت سازمانی این مجموعه به 
جایگاه اصلی اش بازگردد که خوشبختانه 

این مهم اتفاق افتاد. 
وی همچنیللن از مشللروعیت مردمللی 
شللهرداری یاد کرد و افزود: هیچ اداره ای 

در این شهر پتانسیل و قابلیت شهرداری 
را نللدارد؛ بنابرایللن باید از ایللن ظرفیت 
اسللتفاده کنیللم. ضمن اینکلله به همین 
تناسب می توانیم در شهر اثرگذار باشیم. 
شللهرداری صنللدوق مالی دیگللر ادارات 
نیست و مسللئولیتی به نام تدارکات سایر 
ادارات شللهر ندارد و الزم اسللت همگان 
بدانند در این دوره اگر شهرداری در جایی 
کمللک می کند و یا خدماتللی می دهد به 
همان نسللبت خدمللات می گیللرد. ما به 
صورت یک طرفه هیچ خدماتی نمی دهیم؛ 
چراکه رابطه صحیح و سالم، رابطه متقابل 
است. شهردار لواسان گزارشی از اقدامات 
انجام شللده در یک سال گذشللته ارائه و 
تصریح کرد: بیللش از ۷0 میلیارد تومان 
برای عمللران و آبادانی و نگهداری شللهر 

هزینه شده است. ما تاش کردیم تا قبل 
از شروع فصل سرما، بسللیاری از طرح ها 
و پروژه هایللی که در فصول سللرد قابلیت 
اجرا ندارد، به اتمام برسد.اکنون آسفالت 
خیابان ها و معابر سطح شهر و جدول کشی 
نهرها در سطح شهر به پایان رسیده و در 
بخش فضای سللبز کارهای بزرگی انجام 

شده است. 
مهندس مللرادی بللا تاکید بللر این که تا 
روزی که هستیم باید منشللاء اثر باشیم، 
خاطرنشللان کللرد: ما مسللئولیت خطیر 
و سنگینی نسللبت به مردم شللهر داریم 
که باید با کمترین میللزان خطا، کارهای 
اجرایی را به سامان برسللانیم و شبانه روز 
در تاش هستیم تا تعدادی از پروژه ها را تا 
پیش از بارش های زمستانی انجام دهیم؛ 
پروژه هللای بزرگی مثل سیسللتم پایش 
تصویری شهر، دریاچه، بوستان گل و گیاه 
و پل لشگرک از جمله پروژه ها و طرح هایی 
است که معموال در شهرهای باالی 500 
هزار نفر اجرا می شللود؛ اما ما توانسته ایم 
مقدمات انجام این طرح ها را در این شهر 
که خاستگاه و پایگاه مهمی به لحاظ جذب 

توریست در کشور است فراهم کنیم. 
وی گفت: وظیفه ما اسللت کلله در مقابل 
آنهایی که بللا زیاده خواهللی می خواهند 
از منافللع و منابع  عده ای که به سللختی 
عوارض خللود را می پردازند، بهره برداری 

کنند بایستیم.

قشرهای مختلف مردم، امام جمعه لواسانات، 
بخشدار، اعضای شللورای شهر، شللهردار و 
مسئوالن لواسانات در آیین گرامیداشت یاد 
و خاطره حجللاج جان باختلله در فاجعه منا 
شرکت کردند. به گزارش خبرنگار ما، در این 
آیین که در حسینیه ناران و در جوار امامزاده 
فضلعلی)ع( برپا شللده بود، حجت االسللام 
سبحانی با بیان این که آل سعود دچار جنون 
سیاسی شللده اسللت، گفت: وقایع منطقه، 
آل سعود را بسللیار عصبانی کرده و این رژیم 
منحوس در حللال برنامه ریزی بللرای ضربه 
زدن به کشورهای اسللامی بویژه جمهوری 
اسامی ایران است. امام جماعت محله ناران 
با اشللاره به تاش وهابیت سعودی برای 
ایجاد شللکاف بین شللیعه و سنی تصریح 
کرد: آنها برای تربیللت تبلیغاتچی، تولید 
کتللاب و تبلیللغ دررسللانه های مختلف 

هزینه های زیادی می کنند، اما تاکنون به 
لطف پروردگار موفق نشده اند و در کشور 
ایران، شیعه و سنی در کنار هم با برادری 

و احترام مشغول زندگی هستند.
حجت االسللام سللبحانی با گرامیداشت 
یاد و خاطره شهدای حج گفت: با گذشت 

زمللان ابعاد تازه ای از این جنایت روشللن 
خواهد شد که سرافکندگی بیش از پیش 
خاندان منفور سعودی را به همراه خواهد 
داشللت. فاجعه منا ثابت کرد اینها لیاقت 
مدیریت حللج را ندارند. وی که در حضور 
حجت االسللام والمسلللمین سیدسعید 

لواسانی، امام جمعه لواسللانات و جمعی 
از مردم و مقامات دولتی و اجرایی شللهر 
سخن می گفت، با اشاره به بحران سوریه 
یادآور شللد: عربسللتان برای سللرنگونی 
دولت سوریه تاش های زیادی می کند و 
با هزینه درآمدهای هنگفت نفتی، درصدد 
براندازی حکومت قانونی بشللار اسللد در 
سللوریه اسللت. حجت االسللام سبحانی 
تاکید کرد: خوشبختانه فضای بین المللی 
و منطقلله ای در حال حاضر بللرای ما این 
فرصت را به وجود آورده که کشللورهای 
اروپایی و آمریکایی بفهمند بدون حضور 
ایران در منازعات منطقه هیچ مشللکلی 
حل نخواهد شللد. وی در پایان سللخنان 
خللود اعام کرد اگر مقللام معظم رهبری 
اجازه بدهند مردم ایران این حکام ستمگر 

را برای همیشه سر جایشان می نشانند.

یللن  مهمتر ز ا یکللی  ل نینو ا ه  یللد پد
وشللاخص ترین رویدادهایی اسللت که در 
سطح جهان تغییرات آب و هوایی شدیدی 
ایجللاد می کند . ایللران نیز از ایللن پدیده 
مستثنا نیسللت. با این توصیف باید منتظر 
بارش باران های پربار و طوفان های شللدید 
در طول پاییز و زمسللتان باشللیم.  ال نینو 
مانند، یک فصل، دارای دوره است، اما فصلی 

که به صورت نامنظم ظاهر می شود و در زمان 
غیر مشخصی در جهان استقرار می یابد به 
همین دلیل در دوره ظاهر شدن این پدیده 
بعضی تغییرات آب و هوایی و دگرگونی هایی 
در الگوهای طبیعللت به وجود می آید و این 
تغییرات، افزایش باران و سللیل را به دنبال 
دارد. این پدیده یکی از چرخه های مشهور 
آب و هوایی جهان اسللت که هر 2 تا ۷ سال 

یک بار باعث ایجاد ناهنجاری بزرگی در آب و 
هوای سراسر زمین می شود. ال نینو می تواند 
موجب ایجللاد انواع مختلف شللرایط جوی 
شللود. گاهی اوقات موجب ایجاد باران های 
سیل آب می شود و گاهی هم خشکسالی به 
دنبال دارد.  کارشناسان هواشناسی افزایش 
۱0 تا 20 درصدی بارندگی در کشورمان را 
در پاییز و زمستان امسال پیش بینی کرده 

انللد. محمدرضا صوفیانی کارشللناس اداره 
کل هواشناسی اسللتان تهران گفت امسال 
پیش بینی شللده که ال نینو قللوی تر از حد 
نرمال است از این رو سالی پر بارش تر از حد 
طبیعی برای کشور پیش بینی می شود. این 
پدیده در اقیانوس آرام شللکل گرفته که به 
علت گردش امواج میانی روی تمام زمین از 

جمله ایران تاثیر می گذارد. 

لواسان میزبان ال نینو 

...ادامه از صفحه یک
سیدحسین هاش�می با اعام آمادگی 
استانداری تهران برای ورود جان باختگان 
فاجعه منا به کشور گفت: ما مقدمات این 
کار را در مدت کوتاهی انجللام داده ایم و 
آمادگی کامللل داریم برناملله انتقال این 
عزیزان به کشللور و همین طللور تحویل 
گرفتن جنازه جان باختگان را به بهترین 

شکل انجام دهیم.
وی در ادامه سخنانش با گرامیداشت یاد 
وخاطره رزمنللدگان دوران دفاع مقدس 
افللزود: آنچه امللروز ما به عنللوان عزت و 
افتخار از آن یاد می کنیم، به برکت خون 
شهداسللت. اکنون تنها کشوری که بدون 
اتکا به ابرقدرتی، یا کشوری مستقل عمل 
می کند، جمهوری اسللامی ایران است و 
این مهم به برکت وجللود امام راحل )ره( 

و مقام معظم رهبری و خون شهداست.
اسللتاندار تهران از توافق هسته ای انجام 
گرفته به عنللوان یک افتخللار جهانی یاد 
کرد و گفت: ما در دفاع مقدس حماسه ها 
آفریدیللم و بعللد از جنگ هللم افتخارات 
بزرگی را به دسللت آوردیم. یکللی از آنها 

مذاکللرات ۱+5 اسللت که  تمللام دنیا در 
یک طرف و ایران اسللامی در یک طرف 
قرارگرفت و این نشللان می دهد ایران به 
عنوان یک ابرقدرت در یک طرف ترازو و 
تمام ابرقدرت ها در کفه دیگر ترازو مذاکره 

می کنند.
هاشمی گفت: مطمئن باشید نتیجه این 
مذاکرات به نفع مللردم خواهد بود. دولت 
تدبیللر و امید همللواره به دنبللال آرامش 
بیشللتر برای مردم ایران اسللامی است. 
اسللتان تهران با ۱3 میلیون نفر جمعیت 
بیش از 30 هزار شللهید و بیش از 4500 
شهید گمنام را در خود جای داده است و 
وظیفه همه ما در این ایام آن است که یک 
ذره از مسیری که شهدا رفته اند منحرف 

نشویم.
شهردار لواسان نیز با گرامیداشت یاد و 
خاطره امام راحل )ره( و شهدا و با تبریک 
فرا رسیدن هفته دفاع مقدس گفت: این 
شهر با توجه به تناسللب جمعیتی اش در 
دوران دفاع مقللدس شللهدای زیادی را 
در حد و اندازه فرماندهان ارشللد و میانی 

جنگ تقدیم انقاب اسامی کرده است.

علی مللرادی با قدردانللی از حمایت های 
یار دیرین امللام )ره( و رهبری،همچنین 
اسللتاندار و فرماندار تهران، تصریح کرد: 
لواسان با قابلیت های توریستی و موقعیت 
خاص جغرافیایی می تواند میزبان بسیاری 
از برنامه ها و مراسم ملی و بین المللی باشد 
و امللروز از اینکه به عنللوان برگزارکننده 
اولین همایللش ایثارگران اسللتان تهران 

هستیم، بسیار خوشحالم.
مهندس مرادی سللپس از چند ویژگی 
شهر لواسان هم سللخن گفت و تصریح 
کرد: اخیراًبا حمایت اسللتاندار محترم 
و معاونین اسللتانداری تهللران با انجام 
زیرساخت هایی به سمت شهر هوشمند 
شدن حرکت کرده ایم. این شهر اگر چه 
به لحاظ گسللتره طول و عرض کوچک 
اسللت اما دارای ظرفیت ملللی و حتی 
فراملی است و در تاش هستیم تا از این 
ظرفیت و پتانسللیل برای بهبود شرایط 
کلی مملکت استفاده شود. در این شهر 
کوچک برای حدود ۷00 نفر شغل ایجاد 
شده و بیش از هزار خانواده از پروژه های 
شهرداری بهره مند شللده اند. ما به طور 

جدی وارد کارهای زیربنایی شللده ایم 
و می خواهیللم این موقعیللت ملی را در 

اختیار کشور قرار دهیم.
در ادامه این همایش، کاس های آموزشی 
و توجیهللی توسللط بنیاد شللهید و امور 
ایثارگران برگزار و از برخی مسللئوالن و 
فعاالن در این حوزه، با اهدای لوح تقدیر و 

یادبود قدردانی شد.
تقدیرشللدگان در مراسم عبارت بودند از: 
عزت ا... خانمحمدی فرماندار شهرستان 
شللمیرانات، مرتضی حیللدری فرماندار 
شهرسللتان پردیس، دکتللر حمید علی 
صمیمی مدیر کل بنیاد شللهید اسللتان 
تهران، مهندس سعید استادفرج شهردار 
باقرشللهر، مهندس علی مرادی شهردار 
لواسان، دکتر محمد الله شهردار پردیس، 
مرتضللی خلللج مشللاور امللور ایثارگران 
شهرستان شهریار، جواد مغروری مشاور 
امور ایثارگران شللهرداری باقر شهر، داود 
جلیل نژاد مشللاور مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اسللتان در امللور ایثارگران 
و نوربخش آالکه مشللاور امور ایثارگران 

شهرداری لواسان.
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حج

عکس و خبر

جهان اسالم باید برای مناسک حج تدبیری بیندیشد
 کاشت انواع گل  و گیاه در بوستان ها

عملیات واکاری و کاشللت انواع گل ها و گیاهان فصلی و دائمی در 
بوستان های شهر پایان یافت.

به گزارش خبرنگار ما،مسللئول واحد فضای سبز شهرداری با بیان 
این که متناسب با تغییر فصول، اقدامات الزم درباره کاشت گل ها و 
گیاهان فصلی انجام می شود، اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن فصل 
پاییز، عملیات واکاری و کاشت انواع گل ها و گیاهان فصلی و دائمی 

در بوستان های سطح شهر به پایان رسید.
مهندس مهدی فتاحی با تاکید بر این که مطالعه و برنامه ریزی برای 
چگونگی کاشت و مراقبت از فضای سبز همواره در برنامه های این 
واحد قللرار دارد، گفت: در حال حاضر کار کاشللت گل ها و گیاهان 
فصلی و دائمی در بوستان های پروانه، آزادگان، سبو و میدان محلی 

ناران به اتمام رسیده است.

نماینده کانون بازنشستگان انتخاب شد 
رمضان گرمابدری برای سللومین دوره متوالی به عنللوان نماینده 

بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی انتخاب شد.
به گللزارش خبرنگار ما، در سللومین دوره انتخللاب نماینده کانون 
بازنشسللتگان بیمه تامین اجتماعی شهرسللتان شمیرانات، حوزه 
لواسانات و رودبارقصران،رمضان گرمابدری موفق شد از سایر رقبای 
خود پیشللی بگیرد و برای سللومین دوره متوالی به عنوان نماینده 

بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی این دو حوزه فعالیت کند.
 برقراری تماس با این نماینده از طریق شللماره تلفن 26503۱83 

-09۱2۷90۷458 میسر است.
نشریه لواسان انتخاب مجدد ایشان را تبریک می گوید. 

استقرار ماموران آتش نشانی 
در مساجد و حسینیه ها 

مسئول واحد آتش نشانی شهرداری از استقرار ماموران این واحد با 
تجهیزات کافی در مساجد و حسینیه ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما، علی احمد مومجی گفت: در ایام ماه محرم و تا 
پایان مراسم سوگواری، تیم های آتش نشان به منظور پیش گیری از 

رخداد حوادث در مساجد و حسینیه ها مستقر هستند.
مومجی تصریح کرد: این گروه ها همزمان با آغاز مراسم سوگواری و 
حضور مردم در اماکن مذهبی فعالیت خود را آغاز می کنند و تا پایان 

مراسم در همه تکایا و حسینیه ها حضور خواهند داشت.
وی از شهروندان درخواسللت کرد ضمن رعایت مسائل ایمنی، هر 
پیشامدی را با ماموران آتش نشانی مستقر در این مکان ها در میان 

بگذارند. 

سندروم را بشناسیم
 نغمه سادات لسانی

یکی از ش�ایع ترین بیماری های 
م�ادرزادی در بی�ن ک�ودکان 
سندروم داون است. این بیماری 
نام خود را برای اولین بار از دکتر 
النگ�دان داون گرفته اس�ت که 
در س�ال 1866 آن را توصی�ف 
ک�رد. همان ط�ور که در ش�ماره 
قبل گفته شد، هر سلول انسانی 
دارای 46 کروم�وزوم اس�ت که 
23 کروم�وزوم از ط�رف پ�در و 
23 کروم�وزوم از ط�رف مادر به 
جنین منتقل می شود. حال اگر از 
طرف یکی از والدین خطایی رخ 
دهد)در اکثرمواقع درمادر( و به 
جای 23 کروموزوم 24 کروموزوم 
منتقل شود، جنین حاصل دارای 
47 کروم�وزوم می ش�ود. تنه�ا 
کروموزوم های�ی ک�ه جنی�ن 
می توان�د ب�ه ص�ورت اضافه تر 
بپذی�رد، کروموزوم های 13،18، 
21 و کروموزوم های جنسی است 
و اگ�ر کروموزوم ه�ای دیگ�ری 
اضافه ش�ود، برای جنی�ن قابل 
تحمل نیست و سقط می شود. اگر 
کروموزوم 21 اضافه شود، جنین 
دارای 3 کروموزوم 21 می شود که 
به عنوان تریزومی 21 یا سندرم 
داون شناخته می شود. تریزومی 
21 به علت تقس�یم غیرطبیعی 
در کروموزوم 21 رخ می دهد که 
95درصدعلت وق�وع را به خود 
اختص�اص می دهد. موزائیس�م 
و جابه جای�ی کروموزوم�ی نیز 
می تواند از علت های بروز سندرم 
داون باشد که با احتمال 5درصد 
اتف�اق می افت�د. در آخرین آمار 
ارائه ش�ده در س�ال 1391 ب�روز 
این بیماری در ای�ران، یک مورد 
در ه�ر 700 تولد گزارش ش�ده 
اس�ت که با باالرفتن س�ن مادر، 
این احتمال افزای�ش می یابد . از 
عالئم بالینی این بیماری می توان 
به نیمرخ مسطح، چشمان مورب 
رو به ب�اال، گوش ه�ای کوچک، 
یک ش�یارمرکزی در وسط کف 
دس�ت و زبان بزرگ اشاره کرد. 
این ک�ودکان ماهیچه های کوتاه 
و مفاصل نرم�ی دارند. همچنین 
دارای طی�ف وس�یعی از حاالت 
مختل�ف توانایی ه�ای ذهن�ی 
هستند و میزان IQ آنها معموال 
بین 25 تا 75 است. مهارت های 
اجتماعی را نس�بتًا به خوبی یاد 
می گیرند و معموالً بچه های شاد 
و مهربانی هس�تند.  ق�د نهایی 
آنها در بزرگس�الی ح�دود 150 
سانتی متر است و در صورتی که 
مشکالت قلبی ش�دید نداشته 
باش�ند، حدود 50 تا 60 س�ال به 
طور میانگین عمر می کنند. البته 
بیش�تر اف�رادی که به س�ن باال 
می رسند دچار آلزایمرمی شوند 
که احتماالً ب�ه دلیل افزایش دوز 
ژن پروتئین پیش سازآمیلوئید 
روی کروموزوم 21 است. امروزه 
مشخص شده اس�ت که این ژن 
در برخی حاالت وراثتی آلزایمر 

نقش دارد.  
برای پیشگیری از تولد کودکان 
بیم�ار می ت�وان در ب�ارداری 
تس�ت هایی را م�ورد توجه قرار 
داد. این آزمایش ها در س�ه ماهه 
اول و دوم ب�ارداری ب�ا دس�تور 
پزش�ک  صورت می پذی�رد. اگر 
غربالگ�ری اولی�ه مثبت باش�د 
)یعن�ی مش�کوک به س�ندرم( 
تست های دیگری جهت اطمینان 
انجام می ش�ود. انج�ام آزمایش 
آمنیوسنتز )نمونه گیری از مایع 
آمنیوتیک( که پ�س از هفته 15 
ب�ارداری )س�ه ماهه دوم( انجام 
می گیرد یا نمونه گیری از پرزهای 
جفتی )CVS( که در سه ماه اول 
بارداری صورت می گیرد . الزم به 
ذکر اس�ت که تمامی دانشگاه ها 
و مراکزدرمان�ی زن�ان و زایمان، 
تست های غربالگری و تشخیصی 
برای سندرم داون را صرف نظر از 
س�ن مادر توصیه می کنند. امید 
است با توکل به خدا و انجام این 
آزمایش ها  از تولد کودکان مبتال 

به این بیماری جلوگیری کنیم.
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چه خبر از کجا
مهر چه خبر
  پاکسازی رودخانه جاجرود از زباله ها

در نخستین ساعات روز جمعه، دهم مهر ماه، 290 نفر از خانواده های 
عاقه مند به محیط زیسللت، حاشللیه رودخانه جاجرود )لشگرک( را 

پاکسازی کردند.
این گروه که از خانواده کارکنان ایران خودرو تشکیل شده بود، به صورت 
خودجوش به همراه گروه کوهنوردی این کارخانه خودروسازی، از صبح 
روز جمعه با چندین اتوبوس به چناربن 3 آمدند و با پوشیدن کاورهای 
مخصوص، حاشیه رودخانه جاجرود را از پسماندها و زباله ها پاکسازی 

کردند.
در بین این جمعیللت خانوادگی، 50 کودک کار نیز حضور داشللتند؛ 

کودکانی که کارشان بیشتر جمع آوری و تفکیک زباله بود.
مسللئول این کاروان، درباره اهداف برپایی این اردو به خبرنگار نشریه 
چنین گفت: آنچلله امروز بیش از هر چیزی به محیط زیسللت و محل 
زندگی انسان ها زیان می رساند وجود زباله در طبیعت است که متاسفانه 
به دست خود ما  در هر گوشلله و کناری رها می شود و سرانجام تجمع 
بیش از حد این زباله ها خسارت زیادی را به محیط زیست وارد می کند.

خزایی ادامه داد: ما برای اردوی خانوادگی کارکنان ایران خودرو، حاشیه 
رودخانه را انتخاب کردیم تا در یک حرکت خانوادگی، ضمن پاکسازی 
محیط، در یک برنامه آموزشی یک روزه نشان دهیم زباله های کوچکی 
که هر کدام از ما در هللر جایی رها می کنیم تبدیل بلله کوهی از زباله 
می شود. انتخاب حاشیه رودخانه به این دلیل بود که خانواده ها ببینند 

آب آشامیدنی بر اثر یک سهل انگاری دچار چه آلودگی هایی می شود.

 آخرین گرا
آخرین گرا نام نشریه داخلی هیئت الشهدای لواسانات و رودبارقصران 

است که پیش شماره صفر آن در مهر ماه تولید و توزیع شده است.
در این شماره می خوانیم: 9 مهر، روز جهانی همبستگی با فرزندان تین 
و زیتون )کبوتران چشم به راه مرگ/ حصر آبادان باید شکسته شود/ راه 
را می توان پیدا کرد )بخش هایی از وصیت نامه و زندگی نامه شللهدای 
نامی کشللور( / فدک هدیه خدا به فاطملله )س(/ پرفروش ترین کتاب 
مرتبط با دفاع مقدس/ سیاسللت روز / آل سللعود باید از امت اسامی 

عذرخواهی کند.
تولد نشریه آخرین گرا نویدبخش آن اسللت که به زودی شاهد عرضه 
محصوالت فرهنگی بیشللتری در شللهرمان خواهیم بود. سال هاست 
که لواسان از نبود نشریه و رسللانه رنج می برد و نبود همین تریبون بر 
معضات اجتماعی شهر افزوده است. نشریه لواسان به نیابت از شورای 
شهر و شهرداری حضور این نشللریه را تبریک می گوید و امیدوار است 

شاهد اتفاقات خوب دیگری از این دست باشیم.
همکاران گرامی در گاهنامه آخرین گرا تبریک ما را پذیرا باشید.

چاه چاله
در همان ساعات اولیه روز جمعه، هفدهم مهرماه، در محل عبور قنات 
کشفیا، روبروی خیابان ورجین »۱«  بر اثر فرونشست زمین، چاه چاله ای 

ایجاد شد.
اینکه دلیل ریزش و فرو نشسللت زمین، تغییر مسیر آب قنات از الیه 
زیرین زمین بوده؛ یا تجمع آب موجب ریزش و فرو نشست شده، هنوز 
مشخص نیسللت؛ اما خوشللبختانه ماموران واحد خدمات شهرداری 
سریع در محل حضور پیدا کردند و اقدامات الزم را در خصوص پوشش 
و ایمن سازی آن انجام دادند تا از گسترش این ریزش جلوگیری شود؛ 
طوری کلله زندگی عادی و عبللور و مرور مردم حتللی برای لحظه ای 

متوقف نشد. 

عروسی های خطرناک
برپایی مراسم عروسللی، هر چند این روزها انرژی زیادی از صاحبانش 
می گیرد؛ اما از جمله آیین هایی اسللت که خوشحالی اطرافیان و حتی 
رهگذران را در پللی دارد. حرکت کاروان های عروسللی هم که معموال 
ماشین عروس را همراهی می کنند، ازجمله اقدامات پسندیده و رسوم 

مقبول است؛ البته به شرط رعایت قوانین و مقررات.
بارها شاهد بوده ایم که شادی زایدالوصف شرکت کنندگان و همراهان 
ماشین عروس و گاه انجام برخی رفتارها و حرکات ناشایست، متاسفانه 
حوادثی تلخ را رقم زده است. این  رفتارها عاوه بر ایجاد مزاحمت هایی 
برای سللایرین، در مواقعی مراسم شللادی را حتی به سوگواری تبدیل 

می کند.
بنابراین، بهتر اسللت اعمال خود را مرور و تعدیل و تغییر در رفتارهای 
خطرآفرین را به یک رسللم تبدیل کنیم... متاسفانه در مراسم عروسی 
چندروز پیش یکی از خودروهای بدرقه کننده نتوانست کنترل الزم را 
داشته باشد و واژگون شد. در این حادثه خوشبختانه برای سرنشینان 
اتفاقی نیفتاد اما خسارت مالی زیادی به اتومبیل وارد شد که کام مالک 

را تلخ کرد. 

خاک های نرم کوشک 
به مناسللبت هفته دفاع مقللدس، کتاب خاک های نرم کوشللک را که 
توانسته از مرز تیراژ 600 هزار نسخه بگذرد،  به شما معرفی می کنیم. این 
کتاب به زبان های انگلیسی و عربی هم ترجمه شده و حاوی زندگی نامه 
و خاطرات شهید عبدالحسین برونسی، فرمانده تیپ ۱8 جواداالئمه)ع( 
است که به نقل از خانواده و همرزمانش و با موضوع جنگ ایران و عراق 
به چاپ رسیده است. ناشر کتاب، انتشارات ملک اعظم در مشهد مقدس 

و نویسنده آن سعید عاکف است.
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4 و کتاب

اعضللای بانللد مامللوران قابی بلله اعمال 
مجرمانه خود در لواسان اعتراف کردند.

بلله گللزارش خبرنللگار مللا، اعضللای باند 
ماموران قابی که در هفته پلیس توسللط 
کانتری ۱66 لشللگرک دسللتگیر شللده 
بودند، در اعترافللات تکان دهنده ای، پرده 
از خافکاری هللا و اعمللال مجرمانلله خود 

برداشتند.
 این باند متشکل از چهار نفر مرد تبهکار بود 
که برای اعمال مجرمانه خود از پاکدشللت 
ورامیللن به لواسللان می آمدنللد و اقدام به 

زورگیری و خافکاری می کردند.
برپایلله این گللزارش، مامللوران کانتری 
۱66لشگرک در حال گشت زنی در سطح 
شهر بودند که در میدان امام خمینی)ره(، 

صللدای فریللاد کمک خواهی سرنشللین 
خودرویی توجه آنها را جلب کرد و آنان در 
یک اقدام ضربتی موفق شدند خودرو مذکور 
را متوقف و سرنشینان آن را دستگیر کنند.

در بازرسی از متهمان، کارت شناسایی یکی 
از نهادهای امنیتی، بی سللیم، شللوکر، گاز 
اشک آور و دست بند به دست آمد و با انتقال 
متهمان بلله کانتری آنها بلله جرایم خود 
اعتراف کردند. قاضی شعبه ۱0۱ مجتمع 
قضایی لواسللانات با توجه به گسللتردگی 
اقدامات تبهکارانه این باند، خواستار انتشار 
تصاویرشللان شللد تا کسللانی کلله در دام 
پلیس های قابی افتاده اند برای شللکایت 

به کانتری ۱66 لشگرک مراجعه کنند. 
گفت وگللوی خبرنللگار مللا را با یکللی از 

دستگیرشدگان می خوانید:
  نام: حسین
سن: 40 سال

  به چه جرمی دستگیر شده ای؟
 زورگیری

  از چند نفر زورگیری کرده اید؟
یکنفر

  کجا و چگونه؟
نام خیابان و محله های لواسان را بلد نیستم 
ولی با همکارانم در حال رانندگی در لواسان 
بودیم که محمد سردسللته باند به یک نفر 
افغانی دسللتور ایسللت داد و با نشان دادن 

کارت و بی سیم از او زورگیری کردیم. 
  اما تا االن 8 نفر ش�ما را شناس�ایی 

کرده اند؟

دروغ می گویند.
  با محمد در کجا آشنا شدید؟

محمد کارمند اخراجی است و در محله مان 
با هم آشللنا شللدیم. او از وقتی فهمید من 
مشکل مالی دارم پیشنهاد داد با او همکاری 
کنم تا بخشی از مشکاتم حل شود و من به 
همراه پدرم در عملیاتی که محمد هدایت 

آن را به عهده داشت شرکت می کردیم.
  متاهلی؟

بله. 3 فرزند دارم.
  در چند عملیات مجرمانه ش�رکت 

کرده ای؟
فقط این یک عملیات بود که گیر افتادیم.

  نحوه کار ش�ما و ادوات و ابزارآالت 
شما چیز دیگری نشان می دهد...

محمد و سردسته باند و برادرش ممکن است 
کارهای مشللابه زیادی کرده باشند اما من و 

پدرم فقط در همین عملیات شرکت کردیم.
  عکس شما با دستور قضایی منتشر 
می ش�ود. چه احساس�ی داری وقتی 
بچه هایت عکس پدرشان را به عنوان 

مجرم ببینند...
پشیمانم، خیلی زیاد. ای کاش این ها خواب 

بود!

فرماندهللان و مسللئوالن نیللروی انتظامللی 
شهرسللتان شللمیرانات  به دیدار امام جمعه 

لواسانات رفتند.
به گللزارش خبرنگار مللا،  در سللومین روز از 
هفته نیروی انتظامی، شللماری از مسئوالن و 
فرماندهان کانتری های شهرستان شمیرانات، 
از جمللله فرماندهان کانتری های لواسللان، 
ولنجک، نیللاوران، تجریش و لتیان )لواسللان 
بزرگ( ضمللن دیدار با امام جمعه لواسللانات، 
گزارش کاملی از خدمات ارائه شللده این نیرو 
را در سطح شهرسللتان به حجت االسام سید 

سعید لواسانی ارائه کردند.
در ایللن دیدار، ابتللدا حجت االسللام مرادی، 
مسللئول عقیدتی سیاسی،خاصه گزارشی از 
فعالیت های فرهنگی و عقیدتی انجام شده در 
نیروی انتظامی شهرستان شمیرانات ارائه کرد 
و سپس سللرهنگ حسللنوند، گزارش کاملی 

از مسللائل امنیتللی شهرسللتان را در اختیار 
حجت االسام لواسانی گذاشت.

برپایه این گللزارش، امام جمعه لواسللانات با 
تبریللک فرا رسللیدن هفته نیللروی انتظامی، 
از تاش هللای ایللن نیللرو در جهللت تامیللن 
امنیللت و آرامش مردم منطقلله قدردانی کرد 
و گفت:خدمللت در نظام جمهوری اسللامی، 
خدمت به نظام علوی و ادامه مسیر غدیر است 
که پلیس و نیروی انتظامی باید به این موضوع 

افتخار کند.
حجت االسام سید سللعید لواسانی افزود: کار 
در جمهوری اسللامی حجت شللرعی دارد و 
نیروهللای انتظامی در تمللام مراحل عملیات 
و خدمت رسللانی باید حجت شرعی را رعایت 

کنند.
وی با بیان این که کسللب رضای خداوند باید 
سرلوحه تمام برنامه های پلیس باشد، همگان 

را دعوت بلله خواندن و پیللروی از قرآن کرد و 
گفت: نیروی انتظامی باید در این کار پیشقدم 
باشد و مطمئن باشید اگر با قرآن مانوس باشید 
موفق تر خواهید بود. در پایان حجت االسللام 

لواسللانی در حوزه مسائل امنیتی شهرستان و 
گزارش های دریافت شللده، رهنمودهایی را به 
فرماندهان کانتری های حاضر در این نشست 

ارائه کرد.

همزمان با هفته نیروی انتظامی انجام شد

دیدار فرماندهان با امام جمعه لواسانات
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اهتزاز پرچم جمهوری اسالمی ایران در ورزشگاه شهدای لواسان 
مسئول واحد ورزش شهرداری لواسان از اهتزاز پرچم جمهوری اسامی ایران در ورزشگاه شهدای لواسان 

خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما، یوسف نخلی گفت: پرچم جمهوری اسامی ایران به عنوان نماد اتحاد و همدلی ملت 
بزرگ ایران، به ارتفاع 65متر در ورزشللگاه شهدای لواسان برافراشته شللد. به گفته وی، جانمایی و احداث 
فونداسللیون برای نصب میل پرچم در مجموعه ورزشی شهدای لواسللان به پایان رسید و پرچم جمهوری 

اسامی ایران به ارتفاع 65 متر در این مجموعه به اهتزاز درآمد.

توزیع کیسه زباله در مساجد
بیش از 500 کیلو کیسه زباله در مساجد و حسینیه ها توزیع شد.

به گزارش خبرنگار ما، مسئول واحد خدمات شهری شهرداری از توزیع بیش از 500کیلو کیسه زباله در مساجد 
و حسینیه ها خبر داد. رضا یوسللفی گفت: همزمان با ایام سوگواری ماه محرم، با هدف جمع آوری و انباشت 
زباله در محل هایی که دسته های عزاداری حضور دارند، بیش از نیم تُن کیسه زباله در اختیار مساجد و تکایا 
قرار گرفت. وی ابراز امیدواری کرد که باهمکاری شللهروندان سوگوار و هیات امنای مساجد و تکایا، شاهد 

پاکیزگی بیشتر  شهر در این ایام باشیم. 

لکه گیری آسفالت در معابر فرعی  
به گزارش خبرنگار ما، مسئول واحد خدمات شهری گفت: 
آسفالت همه گذرگاه ها و کوچه های فرعی لکه گیری شده و 
تاش کردیم چاله ها و مشکاتی از این دست را که در برخی 

از معابر وجود داشت برطرف کنیم.
رضا یوسفی از شهروندان درخواست کرد چنانچه کوچه یا 
گذرگاهی وجود دارد که هنوز نسبت به لکه گیری و ترمیم 
آن اقدام نشده، از طریق شماره تلفن 26545529 به اطاع 

این واحد برسانند.

تعویض پل آهنی ورودی جاده تلو 
پل ورودی جاده تلو به بلوار امام خمینی )ره( تعویض شد.

به گزارش خبرنگار ما، مسئول واحد خدمات شهری گفت: 
پل آهنی تقاطع تلو و بلوار امام که بر اثر گذشت زمان کارایی 
الزم خود را از دست داده و مستهلک شده بود، تعویض شد. 
به گفته یوسفی، این پل که روی کانال آب رِو حاشیه بلوار 
تعبیه شده بود با گذشت زمان و همچنین اختاف سطح 
به وجود آمده طی سللالیان متمادی، کارایی اصلی خود را 
از دست داده بود. وی افزود: این پل همچنین مشکاتی را 
برای رانندگان عبوری و رسوبات این کانال به وجود آورده 
بود، که با تعویض آن مشللکات حل و کانال به طور کامل 

الیروبی شد.

ایجاد رسوب گیر در محوطه مصلی
مسئول واحد خدمات شهری شهرداری از ایجاد رسوب گیر 

در محوطه مصای نماز جمعه لواسانات خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما، رضا یوسفی با بیان این که عملیات 
ایجاد رسوب گیر در محوطه مصای نماز جمعه لواسانات 
به پایان رسللید، اظهار کرد: از آنجاکه موقعیت قرارگیری 
مصلی به گونه ای است که هنگام بارندگی بخشی از آب های 
سطحی از مناطق مرتفع گردنه قوچک به این محل سرازیر 
می شود و با خود رسوبات را به داخل محوطه می آورد، این 

مشکل را با ایجاد رسوب گیر برطرف کردیم.

خبرکوتاه
برگزاری مسابقات فوتبال نوجوانان 

به مناسبت هفته دفاع مقدس
مسئول واحد ورزشی شهرداری لواسان از برگزاری یک دوره مسابقه 
فوتبال در رده نوجوانان به مناسبت هفته دفاع مقدس در مجموعه 

ورزشی شهدای لواسان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما یوسللف نخلی گفت: تیم های اتحاد لواسان، 
کشاورز لواسان، تیم کیا)مهدوی کیا(، تیم برق تهران، تیم شهرداری 

منطقه ۱6 و آبی پوشان، شش تیم دسته یک لیگ تهران هستند. 
مسئول واحد ورزشی شهرداری لواسان هدف از برگزاری این مسابقات 
را ارتقای ورزش فوتبال در رده سللنی نوجوانان اعام کرد و افزود: با 
برگزاری این مسابقات به کمک حامیان مالی، به دنبال ایجاد انگیزه و 
نیز آشنایی بیشتر نوجوانان و جوانان شهرمان با دیگر فوتبالیست های 
مطرح کشور هسللتیم که امیدواریم برگزاری مسابقات در این سطح 

بتواند موجب رشد و تعالی عاقه مندان به این ورزش شود.    

تجهیز امکانات در مجموعه  ورزشی شهدا 
واحد ورزش شللهرداری، امکانللات مناسللب و الزم را برای حضور 
عاقه مندان به ورزش در مجموعه ورزشللی شهدای لواسان فراهم 

کرده است.
به گزارش خبرنگار ما، یوسللف نخلی با اعام این خبر گفت: در پی 
استقبال خوب شللهروندان از مجموعه ورزشی شللهدای لواسان، 
امکانات مناسبی برای استفاده آنان در این مجموعه ورزشی تدارک 
دیده شده است. مسئول واحد ورزش شهرداری افزود:  نیمکت های 
تعبیه شده در سللایبان و جایگاه فوتبالیسللت ها که در طول زمان 
مستهلک شده بود تعویض شللد. همچنین رنگ آمیزی حفاظ ها و 
نرده های این مجموعه به پایان رسید. وی با بیان این که در ورودی 
مجموعه ساخته و نصب و پیست سامت )پیاده روی( نیز با طرح های 
مختلف آسفالت شد، تصریح کرد: طرح های کار شده با آسفالت رنگی 
خواهند شللد تا حس بهتری به استفاده کنندگان از پیست سامت 

بدهد.      

آموزش حسابداری پیشرفته
 به کارکنان شهرداری

کاس آموزش حسللابداری پیشرفته با هدف ارتقای سطح علمی و 
حرفه ای کارکنان شهرداری برگزار می شود. به گزارش خبرنگار ما، 
این دوره ها به صورت پیشللرفته و از واحد مالی آغاز شده و به زودی 

سایر واحدها نیز از آموزش های به روز بهره مند خواهند شد. 

■ صبح یک روز جمعه، 
خبرنگار نشریه و مسئول 
واحد خدمات در حال 
گشت زنی با صحنه ای عجیب 
و تاسف بار روبه رو شدند.
عکس گواه و گویای همه 
داستان است. جالب است 
بدانید در همین روز گروهی 
از فعاالن مردمی دوستدار 
طبیعت از کیلومترها دورتر 
آمده بودند تا در اقدامی 
خودجوش،طبیعت شهر ما را 
پاکسازی کنند. 

اطالعات خود را ارائه دهند.166 لش�گرک ش�کایت و دارند با مراجعه به کالنتری نسبت به اعمال مجرمانه آنها گرفتار ش�ده، ی�ا اطالعاتی اف�رادی ک�ه در دام این باند 

و  ل  لیب�ا ا و ش  ز م�و آ
ژیمناستیک 

در ورزشگاه شهدا
 کاس هللای آموزشللی والیبال و ژیمناسللتیک در 
مجموعه ورزشی شهدای لواسللان در حال برگزاری 
است. به گزارش خبرنگار ما، مسللئول واحد ورزش 
شهرداری با اعام این خبر افزود: کاس های آموزش 
والیبال آقایان در سطح نوجوانان، روزهای یکشنبه و 
سه شنبه به مربیگری یوسف نخلی برگزار می شود و 
روزهای شنبه و چهارشللنبه نیز نصیبه اصغری کار 
آموزش والیبال به نوجوانان خانم را به عهده دارد. به 
گفته وی، نونهاالن زیر 9 سال هم در روزهای یکشنبه 
و سه شنبه زیر نظر سللپهر سپهرپور، آموزش ورزش 

ژیمناستیک را فرا می گیرند.
برای دریافت اطاعات بیشتر، یا ثبت نام می توانید با 

تلفن 26564333 تماس بگیرید.  

خدم�ت ب�ه 
عزاداران

در ایللام محرم ماشللین های حمل 
زباله و همچنین کارگران خدمات 
در مسللاجد و حسللینیه ها حاضر 
خواهند بود. به گزارش خبرنگار ما، 
مسئول خدمات شهری شهرداری 
گفت: به منظور پاکسازی و نظافت 
به موقللع مکان هللای سللوگواری 
عللزاداران حسللینی )ع(،کارکنان 
این واحد با حضللور در این محل ها 
آمللاده خدمات رسللانی هسللتند. 
رضا یوسللفی افزود: ایللن واحد در 
ایام محرم به صورت شللبانه روزی 
پسللماندهای پخش شده در سطح 

شهر را جمع آوری می کند.
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خبر کوتاه

 من چه کسی هستم؟
من قاسم شللیرازی، متولد ۱33۱/۱/۱ 
زاده تهران هستم و به دلیل اینکه مادرم 
وهمسرم اهل فشللم بودند، سال هاست 
در این منطقه زندگی می کنم.من هرگز 
ورزشکار نبودم و دویدن را از6۱ سالگی  
آغاز کردم. یعنی حدود سلله سال و پنج 
ماه پیش.ابتدا از مسیرهای کوتاه پنج تا 
۱0 دقیقه ای شروع کردم به دویدن و  در 
حال حاضربیشترین رکوردی که دارم، 

شش ساعت بوده است. 
 از چه زمانی به این فکر افتادم؟

از سللال ۷0  این انگیزه را پیدا کردم که 
به منظور حمایت و تقدیر از خانواده های 
اهداگران ایللن حرکت را انجللام دهم. 
البته این انگیزه و خواسللت قلبی در آن 
سال ها اجرا نشد، چون آن زمان مشغله 
کاری داشتم و دغدغه تامین معاش این 
فرصت را نمی داد که بتوانم بدوم ولی بعد 
از بازنشستگی، عزمم را جزم و این کار را 

شروع کردم.
 چه مسیرهایی را دویده ام؟

سال گذشته بعد ازاینکه توان بدنی ام 
هم بیشتر شد، به سللمت کردستان، 
آذربایجللان  غربی و شللرقی، اردبیل، 
آسللتارا، رشللت و... دویدم و در واقع 
می توانم بگویم که بیشللتر مسللیر را 

پیاده طی کردم.
 هدف من چیست؟

هللدف و انگیللزه اصلللی من، تشللکر و 
قدردانی از خانواده هللای اهداکنندگان 
و افللرادی اسللت کلله بلله هللر طریقی 
اهداکننده هسللتند. افللرادی که خون 
اهدا می کنند یا خانواده هایی که با مرگ 
عزیزان شللان،بدون هیچ چشمداشتی 
اعضای بدنشان را اهدا می کنند. این افراد 
در شرایط روحی خیلی بد و با وجودغم 
سنگین، این تصمیم مهم را می گیرند و 

با آن زندگی می بخشند.
 حامی خاصی دارم؟

تاکنون هیچ انجمن یا سللازمانی از من 

و حرکتللم حمایتی نکرده اسللت! حتی 
نمی داننللد من بللا چنین هدفللی این 
مسللیرها را طللی می کنم و ایللن اولین 
گفتگویی اسللت که من با یک نشللریه 
داشللته ام! با اینکه در جاده لواسللان به 
تهران همیشه خبرنگاران و فیلمبرداران 
زیادی تردد می کنند، هیچ کدام سللراغ 

من نیامده اند.
 چند کیلومتر می دوم؟

 من هر روز مسیر محل سکونتم تا ابتدای 
ورودی تهران در اتوبان بابایی را می دوم. 
با توجه به تابلوهای راهنمایی،از دوراهی 

فشم -لواسللان تا ابتدای ورودی تهران، 
حدود 22 کیلومتر اسللت و این مسافت 
را اضافه کنید به فاصله محل سللکونتم 
در فشم تا ابتدای مسیر. با این حساب، 
روزانه حدود 50 کیلومتللر را در فاصله 
زمانی سه ساعت و کمی بیشتر می دوم.

 قدرت بدنی خوبی دارم؟
من از ابتللدای این حرکللِت روزانه 54 
کیلوگللرم وزن داشللتم و االن 48 کیلو 
هستم. خدا را شکر در حال حاضر قدرت 
بدنللی خوبی دارم و مشللکلی نیسللت. 
معموال از فشللم تللا لشللگرک را بدون 

توقللف و یک نفس مللی دوم. اوایل بدنم 
خیلی با ورزش هماهنگ نبود و به طور 
کلی آمادگی جسللمانی خوبی نداشتم. 
روزهللای اول دویدن، مللچ پاهایم درد 
می گرفت ولی من اهمیتی به آن ندادم. 
زمین خوردن های سللختی هم داشتم 
ولی هیچ وقت از ایللن اتفاقات ناراحت 

نشدم و دوباره به راهم ادامه دادم.
 خانواده ام حمایتم می کنند؟

خانواده من اصا موافق این کار نیستند و 
تصور می کنند که اگر مثا در خانه باشم، 
نمی میللرم! ودر کل مخالف دویدن من 
هستند و همیشه نگرانند. اگر بخواهیم 
تصللادف و اتفاق ها را در نظللر بگیریم و 
بترسیم، اصًا نبایداز خانه خارج شویم.

کمااینکه ممکن است در عبور از خیابان 
هم موتور یا ماشین به فرد بزند و از دنیا 

برود.
 آخرین سفر پیاده ام کجا بوده؟

میاد امام رضا)ع( درتابستان. با همین 
هدف و انگیزه از تهران به سمت مشهد 
حرکت کردم و تا ۱۱0 کیلومتری مشهد 
هم  پیاده رفتللم ولی به دلیللل خرابی 
چرخ دسللتی کلله همراهم بللود، دیگر 

نتوانستم مسیر را پیاده ادامه بدهم. 
در کل این مسیر، دریغ از یک خبرنگار 
یا عکاس که بخواهد این اتفاق را ثبت 

کند.
 همشهری ها کمکم کردند؟

خیلی از اهالی فشم و لواسان که من را 
در مسیر می دیدند به من قول حمایت 
و همللکاری دادند، ولی هرکسللی که 

گفللت، رفللت و دیگللر خبری نشللد! 
همیشه توکلم به خدا بوده و می خواهم 
کمکم کند در این مسللیر و هدفی که 
دارم، ثابت قدم باشللم.من هر جا برای 
جلب حمایللت رفتم، جواب سللرباال 
دادند. مثًا برای همین سفر اخیرم به 
مشهد، به سازمان انتقال خون مراجعه 
کردم و بللا گفتن هللدف و انگیزه ام از 
این کار، آنها با تامل زیاد، یک پیراهن 
به من دادند که در تمام مسللیر آن را 
پوشللیده بودم. نمی دانم چللرا اینطور 

برخورد می کنند.
 توقعم از مردم چیست؟

من از خانواده اهداکنندگان هیچ توقعی 
ندارم، ولللی افرادی که زندگی شللان را 
مدیللون اهللدای عضو و خللون دیگران 
هسللتند هم نباید هیللچ حرکتی انجام 
بدهند؟! آنها زندگی و سامتی شللان را 
مدیون اهداکنندگانی هستند که بی هیچ 
چشمداشللتی ایللن فللداکاری را انجام 
می دهند. تصور کنید اگر اهداکنندگان 
خون نباشللند، چلله اتفاقللی می افتد؟! 
حداقل کاری کلله می توانند بکنند، این 
است که از اهداکننده ها تشکر و قدردانی 

بکنند.
 برنامه بعدی من چیست؟

برنامه بعدی ام به شللرط زنده ماندن، این 
است که در بهار مسیر استان های جنوبی 
را طی کنم. خوزسللتان، اهواز، کیش و با 
همین هدف و شعار خواهم دوید و مقصدم 

خلیج فارس خواهد بود.
 چرا اهداکنندگان؟

بلله نظللر مللن پللدر و مادرهللای 
اهداکنندگان،ایثارگرتریللن آدم های 
روی زمیللن هسللتند.عقیده دارماین 
افراد هم تراز و هم رتبه شهدا و خانواده 
شللهدا هسللتند، چون با اهدای خون 
و اعضای بدنشللان، زندگللی و حیات 
می بخشللند و خیلی مظلوم و بی صدا 
ایثللار می کننللد و جایللی هللم دیده 

نمی شوند.

 نمی شود اهل لواسان و رودبار قصران باشی و در مسیر هر روزه ات 
به تهران، دونده ای را نبینی که در سرمای زمستان و گرمای تابستان 
هر روز این مسیر را به تاخت می رود و برمی گردد. مسیری که گاهی 

ماشین ها هم در شیب تند آن نفس کم می آورند، چه برسد به دونده 
سن وسال داری که در آن بی وقفه می دود.

شاید جوانان فکر  کنند حتماً انگیزه  مادی زیادی پشت این تالش 

هرروزه هس�ت و بعضی دیگر هم هزار دلیل و برداش�ت خواهند 
داش�ت، ولی این مرد فقط با یک انگیزه، هر روز این مس�یر را طی 

می کند: حمایت و تشکر از خانواده اهداگران.

می دوم برای افرادی که به دیگران زندگی می بخشند

اهداکنندگان؛ ایثارگران مظلوم

 زاده تهران،ساکن زردبند
محمد صالح هستم، ۱9ساله و ساکن زردبند. با 
اینکه جوانان منطقه معموالً اسکی در شمشک 
و دیزین را انتخاب می کنند ولی من معموال 
برای ورزش لواسان را انتخاب می کردم. البته 
فوتبال و اسکی را هم بازی کرده ام ولی از بین 

آنها بسکتبال را انتخاب کردم.
 از نوجوانان تا بزرگساالن

من امسللال وارد تیم بسکتبال بزرگساالن 
مهرام شدم و قبل از آن در تیم نوجوانان آن 
بازی می کردم. البته باید بگویم که قبل از 
آن هم در تیم باتیس عضویت داشتم. برای 
عضویت در تیم ملی بزرگسللاالن هنوز دو 

سال فرصت دارم!
 اولین مربی من

چند سالی است که زندگی من با محوریت 
ورزش می گذرد، ولی امسال خیلی پررنگ تر 
شده اسللت.من هم مثل خیلی از پسرهای 
دیگللر،  فوتبال بللازی می کللردم ولی در 
دبیرستان بسکتبال را انتخاب کردم. یکبار 
با  اعضای تیم زردبند به سالن تربیت بدنی 
لواسان آمده بودیم که آقای عرفانی را دیدم. 
البته می دانستم که ایشللان تیم بسکتبال 
دارند و مربی هسللتند. آنجا با هم صحبت 
کردیم و عاقه مند شللدم در تیم بسکتبال 
این باشگاه بازی کنم و بازی بسکتبال من 
از همانجا شللروع شد. همین جا باید بگویم 
مربی اول من آقای عرفانی بودکه درسالن 

تربیت بدنی لواسان به من آموزش دادند.
 پله پله تا مهرام

یک سال در تیم باتیس بازی کردم و بعد به 

تیم کشللوری رفتم. در آنجا بود که مربیان 
تیم مهرام بازی من را دیدند و برای بازی در 
آن تیم دعوت شدم. نزدیک چهار سال است 
در این تیم بازی می کنم. در واقع تیم مهرام 
با حمایت مالی این برنللد فعالیت می کند 
و با در اختیار گذاشللتن باشللگاه ورزشللی 
اختصاصی، استعدادهای ورزشی این رشته 

را شناسایی می کنند و پرورش می دهند.
تیم مهللرام بللا برنامه جوان گرایللی که در 
نظرداشت، شللروع کرد به جذب بازیکنان 
کم سن وسللال تا بلله صورت پایلله ای یک 
تیم قوی و حرفه ای بسللازد.من هم از تیم 
نوجوانان آن به این مرحله رسللیده ام.البته 
هدفم خیلی بیشللتروباالترازاین است که 

بخواهم فقط درایران بازی کنم ودوستدارم 
خارج از ایران هم بازی کنم.

 تمرین هرروزه من
در حال حاضر روزی 6-5 ساعت تمرین می 
کنم. در دوره دبیرستان هم همین زمان و 
شاید بیشللتر برای ورزش و انجام تمرینات 
زمللان می گذاشتم.دربسللکتبال عاوه بر 
قللدرت بدنی بللاال و سللرعت، بایدتکنیک 
خوبی داشته باشید. بین ورزش های تیمی، 
بسللکتبال یکی ازسللخت ترین رشته های 
گروهی است. به این دلیل که برای سرعت 
بایللد تمرین پلی متریک داشللته باشللید، 
برای قدرت بدنی بایدتمرین باوزنه و برای 
پرشللبایدتمرینات خاص باشگاهی داشته 
باشید،کارباتوپ،شوت و... همه اینها با هم 
می شود بسکتبال. تمرین اصولی فضاو زمان 

زیادی هم نیاز دارد.
 حمایت ویژه

جا دارد از مدیریت سللالن و مربی اولم در 
لواسان تشکر ویژه داشللته باشم، چون در 
دوره دبیرسللتان با کمک آنها توانسللتم از 
فرصت ها اسللتفاده کنم. به این صورت که 
من روزها پنج صبح از خواب بیدار می شدم 
و می آمدم ورزشگاه تا ساعت هفت تمرین 
می کردم و بعد می رفتم مدرسلله. تا حدود 
پنللج عصر در مدرسلله بودم و بعللد دوباره 
می رفتم برای تمرین و برمی گشللتم خانه. 

این کار کمک بزرگی برای من بود.
 افتخارات شهری و دانشگاهی

 چند سللال قبل برای شرکت در مسابقات 
شللهرداری های توابع اسللتان تهران،تیم  

بسکتبال شللهرداری لواسان با تیم باتیس  
ادغام شدند و با اسپانسری شهرداری لواسان 
در این  مسابقات شرکت کردیم و اتفاقا اول 
هم شللدیم. این افتخاری بودکه برای تیم  
شهرداری لواسللان کسللب کردیم والبته  
کمترین کاری بودکه می توانستم برای این 

شهرانجام دهم.
من دانشجوی رشته مکانیک هستم ودرتیم 
بسکتبال دانشللگاه هم عضویت دارم.تیم  
دانشگاه تاقبل از این، هیچ مقامی نداشت  
ولی باعضویت من دراین تیم، هم درتهران 

مقام آورد  وهم درسطح کشوری.
 حمایت یک خانواده ورزشی

پدر و مادرم خیلی زیاد از من حمایت کردند 
و همیشلله با تشویق هایشان به من روحیه 
می دادند. البته پدربزرگللم هم خیلی زیاد 
من را همراهللی و تشللویق می کنند. این 
را باید بگویللم که ما خانواده ورزشللکاری 
هسللتیم. پدرم قهرمان پرورش اندام ایران 
بودند و دوره خیلی طوالنی در این رشللته 
فعالیت می کردند. پدربزرگم هم ورزش های 
باسللتانی انجام می دادند و من از زمانی که 
چشم باز کردم،خودم را در محیط ورزشی 

دیدم.
 حضور اعضای لیگ در لواسان

آخللر هفته ها اکثللر بازیکنان لیللگ برای 
تمرین هللای پلی متریک شللان بلله اینجا 
می آیند. گروه هللای زیادی بللرای تمرین 
و بازی به لواسللان می آینللد، چون فضای 
ورزشللگاه برای تمرینللات پلی متریک و...

مناسب است.

خیلی لذت بخش و افتخارآفرین است وقتی می بینی از بین جوانان 
لواسان، ورزشکارانی به عرصه های ملی و بین المللی راه پیدا می کنند. 
ورزش�کارانی که با استفاده از امکانات ورزش�ی و تجربه مربیان این 

منطقه،مسیر و رشته مورد عالقه خود را پیدا کرده و عالوه بر کسب 
افتخاراتی برای ورزش منطقه، خود را به جایگاهی باالتر می رسانند. 
این شماره پای صحبت یک استعداد جوان ورزشی از اهالی این منطقه 

نشسته ایم که در پله های ابتدایی موفقیت ورزش�ی خود قرار دارد. 
جوانی از خانواده ای ورزش�ی که در تمام گفت وگوبر نقش تش�ویقی 

خانواده و حمایت مربیان تاکید ویژه ای داشت.

آشنایی با محمد صالح، یکی از امیدهای آینده بسکتبال کشوری

از لواسان به مهرام

پایان مسابقات لیگ دسته یک 
عقاب جائیج قهرمان شد 

به گزارش خبرنگار ما و به نقل از روابط عمومی هیئت فوتبال لواسان: 
این دوره از مسابقات  بین شش تیم و به صورت دوره ای برگزار شد که 
در پایان تیم عقاب توانست با غلبه بر سایر رقیبان به مقام قهرمانی 

دست یابد.
عبداهلل صادقی با بیان این که آخرین بازی این دوره از لیگ را دو تیم عقاب 
و پرواز برگزار کردند، افزود: تیم های شرکت کننده در این دوره برگزاری 
لیگ فوتبال دسته یک لواسان، پرواز سبو کوچک، عقاب جائیج، متحد 
شورکاب، شاهین جائیج، یاران هنزک و کشاورز نجارکا بودند.  همچنین 
تیم های یاران هنزک و متحد شورکاب، مقام های دوم و سوم را از آن خود 
کردند. تیم کشاورز نجارکا هم به لیگ دسته دو سقوط کرد. تیم عقاب 
جائیج- ایستاده از چپ: مصطفی شیخی، محمد بیگ محمدی،  فرهاد 
الخاک، امیرحسین حسین زاده، حسین فتاحی، نادر تاجیک، محمدرضا 
مهدیون، محسللن زینکوهی، سللید کمال ایگه ای و احسان رستمی.  
نشسته از راسللت: حسللین نفر، مصطفی خانی، رضا قربانی، کامیاب 
کیانی آسیایی بر، امیر خلخالی، علی صدر، مجید بابایی، احمد گلندوئکی 

و حسین موسیوند.
سرمربی: جال بیات  / مربی: احسان خدابنده

 سرپرست: سیدمحمدتقی قائمی    
     

رقابت بانوان ورزشکار در لواسان 
یک دوره مسابقات ورزشی در دو رشته دو و میدانی و پرتاب سنگ 
با حضور بانوانی از شهرستان های مختلف در اداره ورزش و جوانان 
تربیت بدنی برگزار شد.  به گزارش خبرنگار ما، سرمربی تیم استان 
تهران در این باره گفت: این دوره از مسللابقات با حضور پنج تیم از 
اسللتان های البرز، مرکزی، تهران، قم و مازندران در دو رشللته دو و 
میدانی و پرتاب سنگ به میزبانی لواسللان و در زمین ورزشی اداره 
ورزش و جوانان تربیت بدنی برگزار شد. فاطمه شاهسون افزود: در 
رشته دو و میدانی نفرات اول تا سللوم به ترتیب از استان های البرز، 
مازنللدران و مرکزی بودند. همچنین در رشللته پرتاب سللنگ تیم 
مرکزی توانست با غلبه بر سایر حریفان به مقام نخست دست پیدا 
کند و تیم های تهران و مازندران هم در جایگاه دوم و سوم ایستادند.

نخستین تالش ایرانیان براي صعود به قله کنگور 
اعضاي تیم ملي کوهنوردي، به دلیل مساعدنبودن شرایط جوی، از صعود 

به قله کنگور در غرب کشور چین منصرف شدند و به کشور بازگشتند. 
به گزارش خبرنگار ما، امیروامیدطالبی، شهروندان لواساني که به ترتیب 
به عنوان مربي و ورزشکار در تیم ملي کوهنوردي حضورداشتند، در سامت 

کامل به وطن برگشتند.
بللر پایلله این گللزارش، اعضللاي تیم ملللي کوهنللوردي پس ازتاشللی 
طاقت فرسللابه مدت 45 روزودسللت یابی به ارتفاع 6900 متر )کمپ 5( 
به دلیل مساعدنبودشرایط جوی وفرا رسیدن پاییز، یکماه پیش ازموعدو 
بارندگی های مکررکه باعث خطرات جدی درمنطقه، از جمله خطر وقوع 
بهمن وریزش سنگ درمسیر و... شد، ازادامه فعالیت صرف نظرکرده و اتمام 

برنامه صعودرا اعام کردند.
در طی برگزاری اردوهای انتخابی و آموزشی هیئت کوهنوردی و صعودهای 
ورزشی اسللتان تهران، امیر طالبی )به عنوان مربی( و امید طالبی، پس از 
برگزاری ۱8 اردو که از نیمه دوم سللال 93 آغاز شللده بود، موفق شدند از 
میان حدود ۱30 نفر شرکت کننده به عنوان 6 نفر اعضای تیم ملي صعود 
به قله کنگور انتخاب و با تأیید شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان و 

فدراسیون کوهنوردی، هشتم تیرماه به کشور چین اعزام شوند.
شرح مختصری از گزارش صعود به قلم امیر طالبی )مربی تیم(

قله کنگور به ارتفاع ۷۷۱9 متر در غرب کشللور چین و نزدیک مرز کشور 
قرقیزستان و پاکستان در منطقه کون لونشان واقع شده است و جاده معروف 
ابریشم از سمت غربی این کوه  عبور می کند.اولین تاش برای صعود به این 
قله در سال ۱980 توسط تیم انگلسللتان به سرپرستی کریس بانینگتون 
انجام شد و نخستین صعود بر روی آن در سال ۱98۱توسط همان تیم از 

جبهه جنوب و جنوب غربی صورت گرفت.
تا امروز حدود ۱4 بار تاش برای صعود به این قله توسط تیم های مختلف از 
کشورهای جهان انجام شده که نهایتاً 4 تیم موفق به صعود این قله شده اند.

)تعداد 23 نفر در سال های 200۷-2004-۱98۱(
آخرین تاش در سللال 200۷ صورت گرفت که تیم ایران بعد از 8 سللال 
در سللال 20۱5 اقدام به صعود این قله از جبهه شللمالی و مسیری به نام 
مسکواکسپرس کرد. به دلیل درجه  باالی صعود این قله )6a( کوهنوردان 

کمتر این قله را برای صعود انتخاب می کنند.
تیم 8 نفره ایران متشکل از یک سرپرست، یک مسئول فنی، یک پزشک و 
یک مربی و چهار عضو در دوازدهم تیرماه  در بیس کمپ این قله در ارتفاع 
3500 متری مستقر شللد و از همان روز اول فعالیت خود را برای صعود و 
برقراری کمپ ها آغاز کرد؛ به گونه ای که پس از گذشللت حدود سه هفته 
موفق شد کمپ چهارم را در ارتفاع 6400 متری برپا کند.مسیر تردد بین 
کمپ ها بسیار دشوار، با شیب بین 45 و 65 درجه و به کار بردن حدود ۱۱00 

متر طناب در این مسیر کار را دو چندان مشکل کرده بود.
در نهایت پس از پیشللروی تا ارتفاع 6900 متری به دلیل مواجه شدن با 
شرایط نامساعد جوی، اعضای تیم حدود ۱6 روز در کمپ اصلی در انتظار 
هوای مناسب و شللرایط جوی بهترماندیم ولی متأسللفانه وضعیت هوای 
مناسللب برای صعود نهایی نبود و زمان بازگشت فرارسللیده بود. نهایتاً با 
تصمیم سرپرست تیم به دلیل خطرات جدی که ممکن بود تیم را تهدید 
کند از ادامه تاش و نهایتاً صعود به قله صرف نظر کردیم. در گزارش بعدی 
شللرح کامل اولین تاش ایرانیان بر روی قله سرسخت کنگور را به اطاع 
می رسانیم. هدف یک کوه نورد، تنها صعود به قله نیست. گفتنی است بخشی 

از هزینه این سفر توسط شواری شهر و شهرداری تامین شد.
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ه�دف و انگی�زه اصل�ی من، تش�کر و 
قدردانی از خانواده ه�ای اهداکنندگان 
و اف�رادی اس�ت ک�ه ب�ه ه�ر طریق�ی 
اهداکننده هس�تند. اف�رادی که خون 
اهدا می کنند یا خانواده هایی که با مرگ 
عزیزان ش�ان،بدون هیچ چشمداشتی 

اعضای بدنشان را اهدا می کنند

آینده سازان
موفقیت دو برادر لواسانی در المپیاد رباتیک

عادل، عماد، رباتیک!

هر سال، مرداد که می رسد مسابقه المپیاد ربات های آموزشی 
برگزار می شللود و از سراسللر کشللور نفراتی و مدارسی در این 
مسابقات شللرکت می کنند. دانشللگاه امیرکبیر تهران میزبان 
آنهایی است که بختشللان را در این مسابقات محک می زنند و 
امید دارند از آن دسللته آدم هایی باشند که به عنوان استعداد و 
نخبه شناسایی  شوند. این مسللابقات در مقاطع مختلف سنی 
برگزار می شود و از مقطع دبستان تا دبیرستان را طی یکی دو 

روز برگزار می کنند.
امسال در مسابقات رباتیک کشور، دو برادر هم از لواسان جواز 
حضور در مسابقات را داشتند. عادل و عماد که اولی شش سال و 
دومی سه  سالی می شود که رباتیک کار می کنند، هم در مدرسه 
و هم در یک شرکت خصوصی تعلیم می بینند و در حال حاضر 

مربی شان سید معین لسانی است. 
بللرادران سلللطان احمدی در المپیللاد امسللال در بخللش 
خاقیت ها شرکت کردند و هر دو موفق شدند مقام به دست 

بیاورند.
عادل کاس هشتم است. او دوست داشت خلبان شود اما حاال 
خیلی مطمئن نیست که این کاره باشد! عادل در مدرسه عامه 
طباطبایی درس می خواند و یادش می آیللد کوچک تر که بود 
یک روز رادیو منزلشان را باز کرد تا ببیند چطور این آدم ها که از 
آن داخل حرف می زنند در این دستگاه جا گرفته اند اما خودش 
می گوید وقتی رادیو را باز کردم هیچ کس داخل آن نبود و من 

نتوانستم مجدداً رادیو را ببندم. 
از عادل پرسیدیم با چه رباتی در این دوره از مسابقات شرکت 
کرده است؟ گفت: من ربات پشمک ساز ساختم  و ایده اش را از 
پشمک فروشان پارک ها گرفتم. ضمناً او دلش می خواهد یک 
بار هم که شده لواسان برگزارکننده  چنین مسابقه ای باشد.

عماد هم هشللت ساله اسللت و در مدرسلله ولی عصر )عج( 
درس می خواند. او می گوید: ما در لواسللان بلله دنیا آمدیم 
و اینجا را دوسللت داریم. عمللاد تحت تأثیر بللرادرش قرار 
گرفته و به سللاخت ربات عاقه مند شده اسللت. او در مورد 
طرحش می گوید: من هم در مسللابقه شللرکت کردم و یک 
جرثقیل ساختم که قابلیت چرخش 360 درجه را دارد. دلم 
می خواهد بتوانم مدل واقعی این جرثقیل را بسازم تا بتوانم 

به کارگران کمک کنم. 
عماد دوست دارد مهندس شللود؛ چرا که به خانه سازی عاقه 
دارد. او در دفتر نشللریه هم کم حرف اسللت اما می گوید: من و 
برادرم تکواندو هم کار می کنیم و مطالعه غیر درسی هم داریم. 
عماد در این دوره از مسللابقات در رده سنی خودش اول شده 

است.
حاال این دو برادر آماده می شوند تا مهر ماه امسال در جشنواره 
ربات های شهری شرکت کنند. به عنوان آخرین سوال این گپ 
و گفت از آنها می پرسم چه حرفی با اعضای شورای شهر دارید؟ 

می گویند: کوچه ما را آسفالت کنند. 
 

دیدار با بزرگان
ورزشکاران جوان

دیدار  با زوج سید که خانواده شهید هم هستند

این خانه بوی عشق می دهد

 از داالن قدیمللی بللا سللقف 
تیرچوبی اش وارد می شوی، از 
پله هللا باال مللی روی و به ایوان 
می رسی. رو به رویت دری چوبی 
اسللت.یاا... گویان می خواهللی 
کفشت را درآوری که سید باقر 
توابع قوامی)بللزرگ خاندان( 
با شالی سللبز آویخته به گردن 
و روی گشللاده بغل باز می کند 
و تللو را در آغللوش می گیللرد. 
اهالی این خانه آنقدر سللاده و 
بی تکلف هسللتند کلله انگار نه 
انگار برای اولین بار به این خانه 
آمده ای. حس می کنی بارها و 
بارها اینجا بوده ای. هیچ حس 

غریبی تو را اذیت نمی کند. 
کنارشان می نشللینی. سادگی 
از در و دیوار خانه شان می بارد. 
خانه ای بسیار قدیمی که بوی 
عشق می دهد و گرمای خاصی 
دارد. از ایللن خانه هللا در ایللن 
منطقه تک و توک پیدا می شود. 
اما اینجا یک فللرق دیگر هم با 
سللایر خانه هللا دارد: صاحبان 

این خانه فرزندشان سید احمد 
توابع قوامی را تقدیم انقاب و 
دفاع از میهن اسامی کرده اند.

حرف هایمان که گل می اندازد، 
سللید می گویللد کلله پدرش 
مرحللوم سللید یحیللی توابع 
قوامی از بزرگ خانللدان بود و 
در گذشللته همه روسللتا برای 

دیدنش می آمدند.
او می گوید: ما دو عید به معنای 
واقعی داشتیم: عید نوروز و عید 
غدیر که تقریبللا همه اهالی به 
حرمت آقا رسول ا...)ص( و امام 
اول شیعیان علی)ع( به دیدن 

پدرمان می آمدند که واقعاً حال 
و هوای خاصی داشت.

سللیده خانم هللم با یللادی از 
آن روزهللا می گویللد: مللردم 
دل هایشللان خیلللی بلله هم 
نزدیللک بود و هر طللور بود در 
این روز عید سللری بلله اوالد 
پیامبرشللان در هللر جایی که 

بودند، می زدند. 
سنت حسللنه ای که دوستی ها 
و خوبی ها را چندبرابر می کرد.

مادر خانللواده ادامه می دهد 
که فرزندانش با اینکه راهشان 
دور است اما در این روز همگی 

با نوه هایشللان دسته جمعی 
به دیدنشللان می آینللد و پدر 
به یکباره جای شللهید سید 
احمللد را خالللی می کند و از 
او خاطراتللی را نقل می کند. 
همسللرش می گوید:وقتللی 
سللید احمللد شللهید شللد، 
برای رسللیدگی به ما آمدند 
که تا امللروز هیللچ کمکی را 
نپذیرفته ایم و اعتقادمان است 
آنچه در راه خدا داده ایم،فقط 
برای معامله با خدا بوده و بس.
گرم صحبت بودیم که فرزندان 
این خانواده به فاصله رسیدند 
و یکباره خانه دواتاقه این زوج 
سید پر شللد از میهمان. آمده 
بودند تا بوسلله زنند بر دستان 
پدر و مادری که حاال دیگر تنها 

دلخوشی شان همان ها بودند.
یک رسللم دیگللر هللم در این 
خانه معمول اسللت: اسکناسی 
کلله از الی قللرآن درمی آید و 
به میهمان هر کس که باشللد 

می دهند. 

سید باشی و خانواده شهید، دیگر چه می خواهی؟ پدر و مادر 
سید باشند و فرزندشان در 20سالگی شهید شود و مادر بگوید: 
آنچه در راه خدا داده ام در عوض�ش هیچ چیزی نمی خواهم و 

پدر بگوید سید احمد از فرزندان نیک خانواده بود.
سید باشی و از س�الله پاک حضرت رس�ول)ص(، آن وقت در 
عید غدیر حتی با کهولت س�ن میزبان نباشی.زن و شوهر که 
سید باشند خیلی ها برای دیدنشان خواهند رفت؛ ما هم رفتیم 

و افتخار داشتیم ساعتی مهمان محفل گرم این زوج باشیم...

وقتی سید احمد شهید شد، برای رسیدگی به 
ما آمدند که تا امروز هیچ کمکی را نپذیرفته ایم 
و اعتقادمان است آنچه در راه خدا داده ایم،فقط 

برای معامله با خدا بوده و بس.

هزینه های جاری و عمرانی سال 93 شهرداری

امور مالی شهرداری عملکرد هزینه های جاری و عمرانی سال 93 را اعالم کرد.

مری�م گل زردی مس�ئول واحد مال�ی، درآمد ش�هرداری، ش�رح فعالیت و 

هزینه های واحدهای مختلف را در سال 1393 اعالم نمود.

وی افزود: به استناد ماده 71 قانون ش�هرداری ها و با توجه به مصوبه شماره 

232 مورخ1394/5/10 شورای اسالمی شهر لواسان، تفریق بودجه شهرداری 

لواسان در سال 93 به شرح ذیل می باشد.



گفت و گو با رضا رویگری که این روزها کمتر دیده می شود

دنبال یک نقش خاص هستم
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  االن چه کار می کنید؟
هیچ. مشغول خانه داری هسللتم. کار می کنم، 

تلویزیون نگاه می کنم و...
  چرا این روزها در تلویزیون کم فروغ 

هستید؟
بللرای ایللن کلله کار خللوب پیدا 
نمی شود.پیشنهادهای خوبی 
ندارم که بازی کنم و شللرایط 

اصًا خوب نیست.
  ش�رایط ح�ال حاض�ر 
تلویزی�ون خیلی ش�ما را 

ناراحت کرده است؟
وقتی هنرپیشه با پول می آید چه 
انتظاری دارید؟ به طرف می گویند 
پول بللده تا فللان نقللش را به تو 
بدهیللم. او هم پللول می دهد و 
نقش اول می گیرد.همه 
چیز در سللینما و 
تلویزیللون مللا 
شده پارتی بازی. 
یللن  ا قتللی  و
شللرایط وجللود 
دارد، انتظللار دارید 
و  سللینما  ضعیللت  و

تلویزیون ما خوب باشد؟!
  خود ش�ما از کجا بازیگری را 

شروع کردید؟
من کارم را اول از تئاتر شروع کردم و این طور 
نبود که بخواهم یک شبه ره صدسللاله را بروم. در 

کارم سختی دیدم،تاش کردم تا بازیگر شدم.
  ام�ا بعض�ی از بازیگ�ران هس�تند که 

یک شبه ره صدساله را می روند!
نه آنها نمی توانند بروند. شللاید چند ماهی و چند 
سللالی هم معروف باشللند، اما هیچ وقت ماندگار 

نمی شللوند. مثل یک مللوج می آینللد و می روند. 
بازیگللری اصللول دارد، درس دارد، نمی شللود 
یک دفعه ای بللدون هیچ تجربه و آموزشللی آمد و 
بازیگر شللد.خود ما برای این بازیگر شللدن چقدر 
تاش کردیم.کارمان را از تئاتر شروع کردیم و بعد 

از چند سال مقابل دوربین قرار گرفتیم.
  خان�واده مخال�ف ب�ازی کردنت�ان بودند یا 

موافق؟
پدر من به شدت مخالف بود و اصًا دوست نداشت 
من بازیگر شوم.پدرم خیلی مذهبی  بود. می گفت 
باید روحانی شللوی.من هللم به بازیگللری عاقه 
داشتم و به همین دلیل هدف خودم را دنبال کردم. 
می گفت بازیگری مطربی است.باالخره بعد از چند 

سال توانستم رضایتش را جلب کنم.
  چطور؟

وقتی سرود ایران ایران را خواندم، پدرم خیلی راضی 
شد.چنان رضایتی داشت که دیگر بازیگری من را 
فراموش کرد. مدام آفرین می گفت و خوشحال بود 
که برای ایران خوانده ام.مخصوصاً این که سرودم با 
اسللتقبال خوب مردم هم همراه شد و همه از کار 

راضی بودند.
  خودتان هم مثل پدرتان مخالف کار پسرتان 

بودید؟
من دوست داشتم پسرم بازیگر شود و خیلی هم او 
را تشللویق کردم اما قبول نکرد. پسرم اول گریمور 
بود و در سللریال های تلویزیونی هم حضور داشت 
اما به یکبللاره کار را رها کرد و رفت.او عاقه مند به 
موسللیقی بود و االن هم دی جی اسللت. پسرم در 
خارج از کشللور کار کرده و االن چند سال است به 

ایران آمده.
  ترانه پشت خطی تان را که گوش می کردیم 
صدای خودتان بود. این تران�ه مربوط به کدام 

آلبومتان است؟
 این ترانه از آلبوم کازابانکا است که به بازار دادم.

  از کارتان راضی بودید؟
راضی بودم اما االن موسیقی زیاد جواب نمی دهد.

خود من حدود صد میلیون برای این آلبوم هزینه 
کردم و فقط یک پنجم آن برایم برگشت و بیشتر 

ضرر کردم.
  باز هم خواهید خواند؟

بله، هدفم همین اسللت اما باید صدایم دوباره راه 
بیفتد. االن شللرایطم برای خواندن خوب نیست.

صدایم که راه افتاد باز هم می خوانم.
  برخورد مردم با شما چطور است؟

خیلی خوب و عالی. آنها وقتی من را بیرون می بینند 
همیشه محبت و لطف دارند که از همه آنها ممنونم.
  فکر می کنم همین عش�ق و عالقه مردم به 
شما،بزرگترین سرمایه برای رضا رویگری باشد.

دقیقا همین طور است. آنها عشق و محبت زیادی 
به من دارند که واقعا بزرگ ترین دلگرمی اسللت و 

خستگی را از تن آدم بیرون می کند.
  آقای رویگری تا به ح�ال چند بار خبر فوت 

خودتان را شنیده اید؟
متاسفانه چند باری این شللایعه پخش شده بود. 
من بی خبر از همه جا بللودم که یکدفعه می دیدم 
دوسللتانم زنگ می زننللد و با صدایی پللر از ترس 
و اسللترس می گوینللد حالت خوب اسللت؟ آنجا 

می فهمیدم که داستان از چه قرار است.
  این شایعات حالتان را بد نمی کرد؟

به هر حال هیچ کسی دوست ندارد شایعه مرگش 
سللاخته شللود.از وقتی هم که اسللتفاده از فضای 
مجازی زیاد شده متاسفانه شایعات هم مدام زیاد 

می شود.
  خودتان از فضای مجازی استفاده می کنید؟
نه خدا را شکر من از این چیزها خیلی دور هستم.
  چرا استقبال مردم از سینما کم شده است؟

چون قصه ها جذاب نیسللت و بیشللتر کارهایی را 
می سازند که مردم دوسللت ندارند اگر فیلم های 

جذابی بسازند مردم هم به سینما می روند.
  شما در تنهایی لیال هم حضور اندکی داشتید.

بازی خودتان را در این سریال چطور دیدید؟
باورتان می شود من اصا بازی خودم را در تنهایی 
لیا ندیدم و اصا نمی دانم چطور بودم. چون زمان 
پخش آن، در خانه نبودم و فقللط دورادور از بقیه 

شنیدم.
  دوس�ت دارید چه نقشی به ش�ما پیشنهاد 

شود؟
نقشی که بتوانم درگیرش شللوم و یک کار خاص 
باشللد. من االن یک قصه جذاب می خواهم و یک 
کاراکتر خاص، اما متاسفانه اینگونه پیشنهادها کم 

است و بعد هم که پول آدم را نمی دهند.
  می گویند االن وقتی بازیگر با تهیه کننده ای 
ق�رارداد می بندد، فق�ط می توان�د نصف پول 

قراردادش را دریافت کند!
نصف که چه عرض کنم! االن هیچی از پول قرارداد 
را نمی دهند و متاسفانه دست آدم هم به جایی بند 

نمی شود.
  خود شما چقدر طلب دارید؟

من حللدود هفتاد، هشللتاد میلیللون از فیلم های 
مختلف طلب دارم اما مگر پولم را می دهند؟

  فک�ر م�ی کنی�د ماندگارترین نق�ش رضا 
رویگری کدام کار باشد؟

بللازی در مختارنامه و نقش کیللان را مردم خیلی 
دوست دارند اما خود من بیشتر بازی ام در بوتیک 

را دوست دارم.
  بازی در س�ریال مختارنامه در کارنامه رضا 
رویگری خیلی تاثیر مثبت داشت، قبول دارید؟

بله هم فیلم خیلی قوی بود و هم این که خودم هم 
نقشم را خوب بازی کردم.

  از مختارنامه که طلب ندارید؟
نه، آن موقع هنوز رسم نشده بود که پول بازیگران را 
بخورند. ما هنرمندان نمی توانیم از حق خودمان هم 

دفاع کنیم. االن من از چند تهیه کننده طلب دارم و 
نمی دانم ازکجا باید پولم را بگیرم.

  کم�ی ه�م از زندگ�ی خودت�ان برای م�ان 
می گویید؟

من یک زن دارم و یک بچه و یک نوه. نوه ام آوا االن 
کاس سوم دبستان است.

  آخرین باری که به لواسان آمدید کی بود؟
برای بازی در سریال تنهایی لیا چند روز لواسان 
بودیم. یکی از بهترین مناطق تهران، لواسان است. 
خوش آب و هوا و خیلی دیدنی که من خودم خیلی 

آنجا را دوست دارم.
  امکانات لواسان را چطور می بینید؟

امکانات لواسللان هم به نظرم خیلی خوب اسللت. 
پارک ها و رسللتوران های خوبی در منطقه شللما 
تاسیس شده که همه اینها، لواسان را بدون عیب و 

نقص کرده است.
  شما کاًل آدم شوخ طبعی هستید؟

بله. به نظرم آدم تا می تواند باید از زندگی لذت ببرد.
  در روز چقدر تلویزیون تماشا می کنید؟

آنقدر بیکار هستم که مدام پای تلویزیون می نشینم 
و فیلم نگاه می کنم.

  فکر می کنید به زودی با پیشنهادهای خوبی 
مواجه شوید؟

االن بهتر است خوب شوم. سللینما و تلویزیون ما 
آنقدر بی رحم شده که به دلیل سکته، من را از یاد 
برده اند و می گویند چون دست و پایش این طوری 
شده، نمی تواند خوب فیلم بازی کند؛ در حالی که 
من مشللکلی از این جهت ندارم و خدا را شکر االن 

حالم خوب است.
   فوتبال هم تماش�ا می کنی�د و طرفدار چه 

تیمی هستید؟
بله من عاقلله زیادی بلله فوتبللال دارم و یکی از 
تفریحاتم، تماشللای فوتبال است.پرسپولیسللی 

هستم.

رضا رویگ�ری26 دی م�اه 1325 در تجریش ته�ران به دنیا آم�د. تنها فرزند 
خانواده بوده و یک پس�ر دارد و یک نوه دختر. دوران مدرس�ه و دبیرستان را 
در همان تجریش به پایان رساند. به خلبانی عالقه مند بود و دوبار امتحان داد 

ولی قبول نشد. س�پس به نقاش�ی روآورد و با نمایش ویس و رامین به کارگاه 
نمایشی پیوست.او در جشنواره های نانسی، ورشو و چند شهر آلمان و آمریکا 
نمایش هایی  اجرا کرده است. بازی در سریال های تلویزیونی را  با سریال محله 

بهداشت ش�روع کرد. رویگری پس از طی کردن دوران بیماری و سکته ای که 
پشت سر گذاشت در حال حاضر شرایط بهتری پیدا کرده؛ هرچند بی وفایی ها 

در سینما و تلویزیون ایران، خاطرش را رنجیده کرده است.
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گل و گیاه

عملیات پاییزی باغچه
  ابوالقاسم شجاعی فرد/ کارشناس فضای سبز

با شروع فصل پاییز و کم شدن حجم کارهایی مثل آبیاری و نگهداری، 
معموالً باید سللراغ کارهایی برویم تا در آینده باغچه ای سللرحال و 
شاداب و عاری از آفات و بیماری ها داشللته باشیم. در زیر به برخی 

کارهایی که باید انجام شود، به طور خاصه اشاره می کنیم.
1-عملیات باغبانی

دربللاره خاک های سللنگین )رسللی و نیمه رسللی( معمللوالً برای 
اصاح،زهکشللی به صورت بیل زدن یا گاهی مخلوط کردن ماسه 
و کود دامی انجام می شود. بهتر است برای کاشت نشاء تا ۱/5 برابر 

عمق بیل، خاک رازیر  و رو می کنیم.
2-کاشت

بهتر است گیاهانی مانند الله، نرگس، آالله، زنبق و بنفشه را در فصل 
پاییز بکاریم تا پس از سرما دیدن در فصل زمستان، گل های شاداب 

و باطراوتی در بهار داشته باشند.
توصیه می شللود در صللورت عاقه به داشللتن چند گیاه، کاشللت 
به صورت ترکیبی انجام شللود؛ مثًا پس از بیل زنی و زیر و رو کردن 
خاک و کاشت نشللاء بنفشلله، در بین آنها پیاز الله نیز بکاریم تا در 

اردیبهشت ماه ترکیب بسیار زیبایی ایجاد کند.
3-کاشت و مراقبت از چمن

فصل پاییز زمان بسیار مناسللبی برای کاشت چمن است. ولی باید 
توجه کرد در موقعیت آب و هوایی نسللبتاً سرد مانند لواسان،زمانی 

اقدام به کشت کنیم که حداقل یک چین چمن سر برداری شود. 
فصل پاییز همچنین زمان مناسبی برای لکه گیری چمن و کوددهی 
و هوادهی آن اسللت. بهتر است حداقل سللالی یک بار و در پاییز یا 
زمستان، کود دائمی کامًا پوسیده و سرندشده روی چمن بپاشیم. 
برای این کار پس از سرند کردن کود، آن را به صورت یکنواخت روی 
چمن می پاشیم. به ازای هر 20 مترمربع چمن، یک مترمکعب کود 

دامی استفاده می شود.

4-محافظت از گیاهان
صاف کردن قیم های پای گیاهان، جداسازی و عملیات تشتک های 
پای گیاهان، ترمیم انهار و ترمیم پوسیدگی و درمان تنه درختان از 

جمله کارهای محافظتی برای گیاهان است.
5-آبیاری

این عملیات معموالً در فصل زمستان و زمانی که سرما به زیر صفر 
درجه می رسد، انجام می شللود. روش کار به این صورت است که 
پس از کرت بندی، آب به داخل کرت یا جوی انتقال می یابد، پس 
از پر شدن کرت ها از آب و منجمد شللدن آب در شب، بسیاری از 
تخم آفات،الرو، کرم و حشللرات زیان بار از بین می روند. شخم زنی 
و خارج کردن علف های هرز نیز برای دفع آفات بسیار مفید است.

6-هرس
هرس در فصل زمستان )انتهای فصل( و قبل از تورم جوانه ها هم 
می تواند صورت پذیللرد. در درختانی مانند گیاس که به سللرما 
قدری حساس هستند و ممکن است با هرس پاییزی در زمستان 
سرشاخه ها و محل هرس خشللکی بزند )میخچه( بهتر است این 
عملیات در اواخر زمستان انجام شود.حذف پاجوش و تنه جوش، 
هرس فرم پرچین ها وحذف گل های خشکیده از انواع هرس است.

7-تهیه خاک برگ
با جمع آوری برگ های درختان و دفن آنها و اضافه کردن مقداری 
کود اوره یا کود دامی و کمی آهک در فصل بهار و تابستان می توانیم 
کود آلی بسللیار ایده آلی برای مصرف گل و گیاه و درختان داشته 

باشیم.

الوار کشللت می شده است. آسللیاب معروف 
چناربن نیز برای تهیه آرد روستای شورکاب 

و روستاهای اطراف استفاده می شده است.
بیللش از صللد هکتللار از اراضی معللروف به 
هزاردره در دست کشاورزان شورکاب است 
که امروزه در برخی از قسللمت های آن هنوز 

گندم دیم کاشته می شود. 
 روستای قدیمی شورکاب به دو قسمت؛ محله 
پی نصار )پایین حصللار( و بانصار )باالحصار( 
تقسیم می شده اسللت. مرحوم حاج محمد 
یونسی و پسرش مرحوم حاج صدراله  یونسی 

آخرین کدخدای ده شورکاب بوده اند. 
شورکاب در گذشته  دارای یک کاروانسرای 
قدیمی با یللک انبار بزرگ بوده که سللال ها 
پیللش تخریب شللده و به جای آن مدرسلله 

شریفی  ساخته شده است. 
حمللام قدیمللی شللورکاب کلله در زمان 
ناصرالدین تاسیس شده بود نیز از بین رفته 
است. از دیگر مناطق شللورکاب،گرگ نو، 
توک لللو، دنباللله، دره ام حیللدری، دره 
النه روباه، دره آسللیاب، قنات شللورک آب 
یا قنات شللوره، چشللمه قل قله، چشللمه 
َکل سلللیمان، چشللمه الت قُم چللی، نهر 
نعل بنللدان، نهر چالکی، نهللر ریَگن وَگت 
َکمرک اسللت و از باغات معروف شورکاب 
می توان از باغ شریفی، باغ اتحاد، باغ فیروز 
و بللاغ خداوردی خانی نام برد کلله از آنها 

تقریباً چیزی به جا نمانده است. 
از دیگر مشللخصه های شورکاب اینکه تعداد 
زیادی از هموطنان آذری زبللان بیش از نیم 
قرن پیش به روسللتای شللورکاب مهاجرت 
کرده اند که درصد مهمی از نفوس شورکاب 

را تشکیل می دهند. 

 تپه باستانی شورکاب
 در خصوص این تپه باستانی هر آنچه مهندس 
پازوکی، مدیرکل میراث فرهنگی وقت استان 
تهران در کتاب خود آورده، عیناً برای شللما 
نقل می شللود: در ضلللع جنوبی بلللوار امام 
خمینی)ره( و در فاصله ۱890 متری شمال 
غرب تپه باسللتانی حصللارک و در موقعیت 
جغرافیایی 35 درجه و 49 دقیقه و ۱09 ثانیه 
عرض جغرافیایللی و 5۱ درجه و 3۷ دقیقه و 
۷.9 ثانیه طول جغرافیایی و در ارتفاع ۱۷65 
متر از سطح دریا، تپه باستانی بزرگی وجود 

دارد که شورکاب نامیده می شود. 
این تپه در امتداد شللرقی ل غربی به موازات 
بلوار امام خمینی)ره( واقع شللده و طول آن 
200 متر و عرض آن هم حدود 50 متر بوده 
و بخشللی از آن هنگام احداث بلوار یادشده 
تخریب و تسللطیح شده است. در ضلع غربی 
تپه، بنای سللاختمانی نیمه کاره در دو طبقه 
مشاهده می شود و گرداگرد آن درختان سرو 

و کاج کاشته اند و تپه باستانی در پوششی از 
درخت پنهان شده اسللت. در بخشی از بدنه 
شللمالی تپه که بللرای ایجاد راه دسترسللی 
بلله سللاختمان مذکور بریللده شللده، آثار و 
شللواهد معماری زیادی به چشللم می خورد 
که با مصالح سنگ و مات گل آهک احداث 

شده اند. 
به نظر می رسد قسللمتی از معماری موجود 
مربللوط به حصللار دفاعی گرداگللرد تپه در 
دوره اسللتقرار بوده و بخش هایللی از آن نیز 
مربوط به معماری خانه ها و تاسیسات داخلی 

قلعه نشینان بوده است.
در ضلللع شللرقی تپلله کلله بللرای احللداث 
ساختمان های جدید خاکبرداری شده، بقایای 
اجاق، تنور، خاکستر و انبوهی از قطعات سفال 
رامی تللوان یافت کلله حکایللت از اهمیت تپه 
در دوره هللای اسللتقرار در آن دارد. نمونه های 
قطعات یافت شده مربوط به دوران تاریخی )ماد، 
هخامنشی و ساسانی( است که حاکی از اهمیت 
تاریخی- فرهنگی مهم منطقه شورکاب است. 
این اثر ارزشللمند در مهرماه ۱382 به شماره 
ثبت ۱03۷۷ در فهرسللت آثار ملی ثبت شده 

است. )2(
در پایللان نگارنده بللر خللود الزم می داند از 
راهنمایی های جناب آقای حاج ابوالحسللن 

یونسی تشکر و قدردانی نماید.
منابع:
1- کریمان، حسین، قصران، انتشارات 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم، 
1385، جلد اول، ص 466

2- پازوکی طرودی، ناصر، آثار تاریخی 
شمیران، انتشارات میراث فرهنگی، 
1382، جلد اول، ص226 الی 227

شورکاب

در منطقلله لواسللان، گیلیللک 
)Gellik( نام نوعی زالزالک وحشی 
است که بسته به رنگ آن، گیلیک 
سرخ و گیلیک سیاه نامیده می شود. 
این درخت و میللوه آن در مناطق 
مختلف ایران نام های متفاوتی دارد: 
در الهیجانکما در رامسر و تنکابن 
کجیل، در دیلمان و رودسر مارخ،در 
گرگان ولیک، در آستارا قره گیله، 

در رشت کوتیل و ...
درخللت گیلیللک حداکثللر بلله 
ارتفللاع  3 تا 4 متر رشللد می کند 
و تنلله آن به ندرت قطللر زیاد پیدا 
می کنللد؛ حتی اگر سللن آن زیاد 
باشللد. شللاخه های این درخت، 

دارای تیغ هللای تیللز سلله تا پنج 
سللانتیمتری اسللت و بلله همین 
دلیل، درختچه های کوچک آن، در 
گذشته به عنوان پرچین و دیواری 
بللرای جلوگیللری از ورود دام ها 
بلله باغ ها بلله کار می رفته اسللت. 
ساقه های قطور این درخت بسیار 
محکم است و لواسانی های قدیمی 
از آن برای سللاختن دسللته بیل و 
کلنللگ، داس و دازک اسللتفاده 
می کردند. درخت گیلیک در بهار 
گل می دهد و میوه کوچک آن در 
طول تابستان سللبز رنگ است و 
در پاییز به رنگ قرمز، یا مشللکی 
درمی آید و در این زمان برداشللت 

می شود. 
گیلیللک )زالزالللک وحشللی( در 
کتاب های طب سنتی، خفچه، یا 
تفاح بری نامیده می شود. این گیاه 
از خانواده Rosaceae و از جنس 
Crataegusاسللت. گیلیللک از 
نظر طبیعت سرد و خشک است و 
از پوست درخت گیلیک به عنوان 

تب بر استفاده می شود. 
بطورکلللی، دم کللرده گل هللای 
گیلیک، یا گرد گل خشک شللده 
آن برای ضعف قلللب، آنژین، ورم 
آئورت، اختاالت عصبی از جمله 
نگرانللی، بی خوابللی، سللرگیجه، 
احساس صدا در گوش و نظایر آن 

مفید است. 
درختللان گیلیللک در مناطللق 
عقب دنباله و چالکی گلندوئک، 
همند نجللارکا و صحرای ناران 
و کاک، صحرای سبو، چناربن 
در شللورکاب و در اکثللر نقللاط 
روسللتاهای بخش لواسان یافت 
می شللده اسللت ولی متاسفانه 
امروزه با ساخت وسللازهای شهر 
لواسان و اطراف آن، این درختان 
بومی محلی و امثال آن به دلیل 
بی ثمر بودن، از ریشلله درآورده 
می شود و حداکثر به جای آنها، 
درخللت کاج تویللای امریکایی 

کاشته می شود! 

آشنایی با یک میوه بومی لواسان

گیلیک

  حسین فتاحی
محله قدیمی شورکاب در فاصله یک کیلومتری نرسیده به گلندوئک، 
مرکز شهر لواسللان واقع شده اسللت. این روسللتای لواسان و چند 
روستای دیگر سال ۱349 در شهر لواسللان ادغام شدند. این محله 
از شهر لواسان از سللمت شمال به محله جائیج )شللهرک آزادگان، 
شهرک پرواز(، از شرق به جائیج، مجموعه ورزشی و اراضی گلندوئک، 
از جنوب به چناربُن، رودخانه جاجرود و باغ کشفیا در احمدآباد و از 
غرب به دره فراخ ال، کوه ورجین و اراضی ترک مزرعه ختم می شللود. 
وجه تسمیه نام شورکاب، شورک آب و منسوب به قنات زیر مسجد 

شورکاب است که آب آن اندکی شورمزه است.
دکتر کریمان در کتاب قصران، مختصات روستای شورکاب را چنین 
آورده است: این دیه در فاصله لشگرک به گلندوئک در کنار راه قرار 
دارد و جزء لواسان کوچک قصران داخل است. جمعیتش در فرهنگ 
جغرافیایی ایران 244 تن و در فرهنگ آبادی های کشللور 269 تن 
تعیین گردیده است. دبسللتان و انجمن ده و صندوق پست دارد، از 
قنات و رودخانه مشللروب می شللود. 3 هکتار گندم کاری دیم و ۱0 
هکتار باغ و قلمسللتان دارد. محصولش گندم و جو و سیب زمینی و 

باقا و میوه اش سیب و گیاس و آلوزرد و آلبالوست.
نام این دیه در طرائق الحقایق به صورت شورک آب آمده و در حاشیه 

آن نوشته شده:
 به مناسب آنکه اندکی آبش شور باشد. )1( 

شورکاب دارای دو مدرسه در مقطع ابتدایی است و دومسجد؛ یکی 
مسجد بزرگ سیدالشهدا)ع( ودیگری مسجد ثاراهلل واقع در شهرک 
سپاه است، و یک قبرستان قدیمی که قسمتی از آن در طرح احداث 
خیابان از بین رفته و پیکر پاک شهید دفاع مقدس؛ اسماعیل زینعلی 
در این آرامستان دفن است. البته قبرستان دیگری نیز در داخل روستا 
بوده که کودکان را در آن به خاک می سپرده اند که امروز از آن اثری 
نیست.شورای اسامی شهر لواسان، سپاه پاسداران انقاب اسامی، 
مرکز مخابرات شهدای لواسان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(،  
بازار میوه و تره بار و فروشگاه زنجیره ای شللهروند در منطقه باستی 

شورکاب واقع شده اند.
از مناطق مهم شورکاب می توان به محله و منطقه باستی، چناربن و 

هزاردره اشاره کرد.
باستی که احتماالً در سابق دیه ای مستقل بوده و امروزه جزو شورکاب 
محسوب می شود، مهمترین مشخصه اش، باغ بزرگ سرلشگر فیروز 
اسللت که اکنون به منطقه ویاسازی شده باستی تبدیل شده است. 
یک دانللگ این منطقه از شللورکاب وقف اطعام و تعزیه در مسللجد 

صاحب الزمان)عج( ترک مزرعه است.
چناربن منطقه سرسبز و درواقع مزرعه زراعی ل باغی شورکاب بوده 
اسللت. این ناحیه به دلیل نزدیکی به رودخانه جاجرود و آب فراوان 
چند صدسللال اسللت مورد اسللتفاده زراعی و دامللی اهالی قدیمی 
شورکاب بوده است. سال ۱346 پس از تاسیس سد لتیان،  قسمتی از 
زمین های این منطقه زیر آب فرورفت. چناربن تنها منطقه در لواسان 
اسللت که درآن درختان تبریزی به صورت انبوه جهت تولید چوب و 

تعداد زی�ادی از هموطنان آذری زبان بیش 
از نیم ق�رن پیش به روس�تای ش�ورکاب 
مهاجرت کرده اند که درصد مهمی از نفوس 
شورکاب را تشکیل می دهند  و از مهمترین 
مشخصه های این منطقه  باغ بزرگ سرلشگر 
فیروز است که اکنون به منطقه ویالسازی شده 
باستی تبدیل ش�ده اس�ت. یک دانگ این 
منطقه از ش�ورکاب وقف اطع�ام و تعزیه در 
مسجد صاحب الزمان)عج( ترک مزرعه است
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بهمن ماه سللال ۱3۷9 برای نخستین بار 
لواسللان دارای جایگاه پمپ بنزین شللد و 
با 4 نللازل بنزین و 2 نازل نفللت گاز کارش 
را شللروع کرد که برای آن روزهای لواسان 
کافی بود. می خواستیم یک کار عام المنفعه 
در لواسللان انجام دهیم و به دنبال ساخت 
بیمارسللتان بودیم کلله مسللئوالن وقت 
استانداری و فرمانداری پیشنهاد پمپ بنزین 
را به عنوان یک کار عام المنفعه به ما دادند 
و حتی قول هایی هم برای مساعدت در این 
کار به ما داده شد که متاسفانه تا االن به هیچ 

کدام عمل نشده است.
  جانمایی غیرکارشناسی

در همین ابتدا بگویم که ما هیچ سررشته ای 
از کار جایگاه داری نداشتیم و جانمایی آن 
باید توسط ماموران و مسئوالن وزارت نفت 
که در آن زمان برای انجام کارهای مقدماتی 
و البته دیللدن محل سللاخت پمپ بنزین 
آمدند انجام می شد. به نظر من، این جایگاه 
باید در ابتدای شهر سللاخته می شد؛ اما به 
هر حال نظر کارشناسی آنها بود که اکنون 
مشللکاتش نمایان شللده و هر روز زیادتر 
می شود. شللاید با یک جابه جایی و عوض 

کردن زمین، این مسئله حل می شد. به هر 
حال، پمپ بنزین افتتاح شد. طنز ماجرا هم 
این بود که آیین افتتاح سلله بار برگزار شد. 
من که مدیریت جایللگاه را به عهده دارم از 

محل این پمپ بنزین راضی نیستم.
 پمپ بنزین فاقد درجه 

در سللال های اولیه که این جایگاه کار خود 
را شللروع کرد در رتبه بندی پمپ بنزین و 
جایگاه داران هیچ درجه ای نداشت. کم کم 
با فضای کار آشللنا شللدیم و تاش کردیم 
مقدمات ارتقای جایللگاه را فراهم کنیم تا 
حداقل از نظر رتبه بندی درجه خوبی داشته 
باشللیم؛ بنابراین با مطالعلله و تحقیق، هم 
وسعت جایگاه را گسترش دادیم و هم تعداد 
نازل هللا را و هم خدمات جانبللی که باعث 
امتیللازآوری بود. ما در حللال حاضر درجه 
ممتاز کشور را که باید 300 بند مورد تایید 
وزارت نفت را داشته باشللد مهیا کرده ایم. 
البته می توانسللتیم هزینه های خودمان را 
پایین بیاوریم، یا پایین نگه داریم و در همان 
درجات پایین هم بمانیم اما تاش کردیم 
و در این راه هزینه های بسللیاری هم انجام 
شد تا این جایگاه بتواند در تهران جزو چهار 
پمپ بنزین ممتاز باشللد. االن اگر در اینجا 
برق شهر تا 24 ساعت هم قطع باشد مشکلی 
از بابت ارائه سوخت به مردم نخواهیم داشت. 
ما  از سللوی سللازمان پخش فرآورده های 
نفتی وزارت نفت، رتبلله ممتاز درجه یک 

گرفته ایم چللون پرداخت پول بنزین را هم 
کارتی کرده ایم. 
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همانطور که گفته شللد تعللداد نازل های 
اینجا 4 عدد بود کلله امروز به ۱6 نازل ارتقا 
پیدا کرده است که 4 نازل سوپر و ۱0 نازل 
معمولی و 2 نازل نفت گاز فعال است. البته 
نازل های نفت گاز برای ما و حتی همسایه ها 
مشللکات فراوانی را به وجود آورده است. 
شللمار کامیون های ورودی به شهر لواسان 
خارج از تصور اسللت. ما بررسللی کردیم و 
متوجه شللدیم که سللهمیه جایگاهی که 
نفللت گاز دارد کم اسللت و در اطللراف هم 
کمتر پمپ بنزینی نازل نفللت گاز دارد که 
این ها باعث شده هم ترافیک بدی در اینجا 
ایجاد شود و هم سهمیه ما خیلی زود تمام 
شللود. با اینکه به پیشنهاد خود ما روی نهر 
آب پوشللانده و کمللی هم از عرض وسللط 
باغچه بلوار کم شللده اسللت اما همچنان 
این مشللکل وجود دارد. برای رفع مشکل 
نفت گاز مکاتبللات زیادی بللا اداره پخش 
فرآورده ها انجام دادیللم و حتی حضوری و 
با مستندات به آنجا مراجعه کردیم که آنها 

هم قول هایی به ما دادنللد، اما تا این لحظه 
هیچ اتفاقی نیفتاده است. ما خیلی کامیون 
متفرقه از شهرهای دیگر داریم که سهمیه 
اینجا را اسللتفاده می کننللد و باعث ایجاد 
مشللکاتی که به بعضی از آنها اشللاره شد 
می شللوند. ما ۱9 هزار لیتر در روز سهمیه 
نفت گاز داریم که روزهایللی پیش می آید 
که خیلی زود تمام می شود. حتی گاهی تا 
ظهر تمام و باعث ناراحتی دیگران می شود. 
این کار واقعاً از عهده ما خارج اسللت. ما نه 
می توانیم سهمیه را برای کسی نگه داریم 
و نه می توانیم به کسللی ندهیم. ما حقیقتاً 
در طول 24 سللاعت با تمام تللوان در حال 
ارائه خدمات به مراجعه کنندگان هسللتیم 
و ایللن کار و حرفه واقعاً توجیلله اقتصادی 
ندارد. اگر همین حاال قانونی بیاید که پمپ 
بنزین ها می توانند تغییللر کاربری بدهند 
مطمئن هسللتم بیش از نیمی از آنها اقدام 
به تغییللر کاربری خواهند کللرد. ما در این 
جایگاه کارمزد دریافت می کنیم که انصافاً 
هم خرج کارکنان و ادوات و سایر ملزومات 
این مجموعه می شود. ما هر شش ماه مورد 
بازرسی درجه بندی قرار می گیریم؛ عاوه 
بر اینکلله ماهانه هم وضعیت کار بازرسللی 
می شود. ما یک مجموعه خدماتی هستیم 
نه یک مجموعه تجاری؛ در حالی که مانند 
یک مجموعه تجاری و با همان مالیات ها با 
ما برخورد می شود. ما باید کل درآمدمان را 

به حسللاب وزارت بریزیم تا دوباره برایمان 
بنزین و گازوئیل بیاورند.

 چرا هشت صبح؟   
ما سللاعت هشللت صبح، ۱5 تا 20 دقیقه 
پمپ بنزین را می بندیم و دستگاه ها را از کار 
می اندازیم تا بتوانیم از طریق کامپیوتر 24 
ساعت گذشته را صفر کنیم و میزان مصرف 
و پول هایللی را که با قیمت هللای مختلف 
بنزین در طول این 24 ساعت به دست آمده، 
محاسبه کنیم. ما بافاصله این اطاعات را 
به شرکت فرآورده های وزارت نفت ارسال 
می کنیم تا سهمیه بعدی ما را بدهد. با اینکه 
تابلو اطاع رسللانی هم وجللود دارد، اما باز 
هم عده ای ناراضی هستند و با داد و فریاد، 
یا با بللوق زدن می خواهند کارشللان انجام 
شللود؛ در حالی که ناچاریم و باید این کار را 
انجام دهیم. اگر یللک روز این کار را نکنیم 
سهمیه بعدی نخواهد آمد. ضمن اینکه ما 
ناچاریم شیفت تعویض کارگرمان را هم با 
این ساعت تنظیم کنیم. ما باید با وزارتخانه 
تسویه حساب کنیم. متاسفانه در طول این 
سال ها نتوانستیم حتی یک نفر لواسانی را 
در اینجا به کار بگیریم، بنابراین کارگران ما 
از تهران می آیند و هر طور که خودشللان را 
برسانند نمی توانیم ساعت تعویض شیفت و 
ارائه آمار و اطاعات را به نیمه شللب یا اول 
روز بیندازیم. کدام کارگر را می توانیم نیمه 
شب از خارج لواسان به اینجا بکشانیم و کدام 
کارگر ما که مشللغول به کار است ساعت 3 
صبح می تواند تعطیل کند و به خانه اش که 
در لواسان نیسللت برود. پس در جابه جایی 
و تحویل پست به شللیفت بعدی باید آمار 
شللیفت قبلی کنترل و بعد جابجایی انجام 
شللود. ما چند بار بنر استخدام کارگر بومی 
لواسان را زدیم که مورد استقبال قرار نگرفت 
و واقعاً با وضع موجود چاره ای غیر از تعویض 
شللیفت و تعطیلی نیم سللاعته در ساعت 

هشت صبح برای ما باقی نمانده است. 
 اس�تفاده از کارت خودت�ان ب�ه نفع 

شماست
قیمت بنزین که یکپارچه شد خیلی ها دیگر 
از کارت سوختشان استفاده نمی کنند و از ما 
کارت می خواهند. این کار چند اشکال دارد 
که منجر به بگو مگو و اوقات تلخی می شود: 
اول اینکلله کارت ما کلله مخصوص همین 
جایگاه اسللت و به نللام کارت آزاد معروف 
اسللت، در ابتدا برای اتومبیل هایی ساخته 
و طراحی شللده بود که از 2 هزار سی سللی 
به باال بودند و کارت سوخت نداشتند. این 
کارت ها به گونه ای طراحی شللده است که 

ما 250 بار در طول شبانه روز حق استفاده 
داریم؛ حاال ممکن اسللت یک نفللر 2 لیتر 
بزند، یک نفر ۱00 لیتر. زمان250 بار که پر 
شود دیگر قابل استفاده نخواهد بود و تاریخ 
باید عوض شود. تعداد این کارت ها برای ما 
محدود است. متاسللفانه عده ای هم تصور 
می کنند اگر ایللن کارت را بردارند و ببرند 
می توانند جای دیگری هم از آن اسللتفاده 
کنند. این کارت ما فقللط در همان جایگاه 
که تحویل داده اند قابل استفاده است و در 
جایی دیگر کاربرد ندارد و بعد اینکه اگر از 
کارت خودشان اسللتفاده کنند، اطاعات 
دقیق تری از اتومبیل شان در اختیار شرکت 
فراورده های نفتی قرار می گیرد که در آینده 
ممکن است به درد خودشان بخورد. گاهی 
هم کارت را سرقت می کنند و به اتباع بیگانه 
می فروشللند با این تصور کلله 3000 لیتر 
بنزین دارد. اگر از کارت خودتان اسللتفاده 
کنید و خدای ناکللرده کارگران تخلفی در 
میزان لیتر مصرفی بکنند؛ مثًا 23 لیتر را 
33 لیتر حساب کرد قابل پیگیری و بررسی 
است اما اگر از کارت آزاد باشد قابل پیگیری 
نخواهد بود. کارت خودتان سریال دارد و از 
طریق کامپیوترهای ما کامًا قابل رسیدگی 
اسللت. یا حتی اگر خدای ناکرده مسئله ای 
بود و شما مثًا خواستید بگویید فان روز و 
ساعت در پمپ بنزین بوده ام که این ادعای 
شما کاماً قابل اثبات است، استفاده از کارت 

خودتان به نفع شماست.
 بنزین گالنی ممنوع  

استفاده از گالن که متاسفانه توجهی هم به آن 
نمی شود در جایگاه ها ممنوع است. همه هم 
این را می دانند اما شرایطی پیش می آید و یا 
پیش می آورند که شاهد این اتفاق هستیم. یا 
باید درگیر شویم، یا باید بنزین به مردم بدهیم. 
با این که اطاع رسانی کرده ایم که رانندگان از 
سمت باک وارد جایگاه شوند اما خیلی ها توجه 
نمی کنند. کشیدن شیلنگ نازل هم به پمپ 
صدمه می زند و هم به خود ماشین ها، بماند 
که کشیدن شللیلنگ ممکن است خطرات 
متعددی برای دست و پا و سر و بدن خودتان 
نیز داشته باشللد. اتفاق افتاده که شیلنگ در 

رفته و تمام بدن شخص آغشته به بنزین شده 
اسللت. بعضی ها هم وارد محوطه نمی شوند 
و طوری می ایسللتند که صف پشت سرشان 
درست می شود. می خواهند ببینند کجا خالی 
می شود تا سریع بروند در آن الین قرار گیرند، 
در حالی که  اختاف زمانی این کار نهایتاً دو 

دقیقه است.
 بنزین سوپر کو؟    

خوشبختانه همه سکوهای ما بنزین سوپر 

دارد. نیازی نیسللت برای استفاده از بنزین 
سوپر، خود و دیگران را دچار دردسر کنید. 
به هر سکو که وارد شوید جلوی سکو بنزین 
سوپر دارد. ضمن این که در هر سکویی که 
سوخت گیری انجام شود، با کشیدن کارت 
بانکی و دادن اطاعات اسللتفاده از شماره 
نازل، بافاصله مبلللغ و میزان مصرف روی 
صفحه می آید و از حساب شما کسر می کند؛ 
مثًا از تلمبه شماره ۱0 که استفاده کردید 
کارت بانکللی خللود را می کشللید و تلمبه 
شللماره ۱0را وارد می کنید و بللا دادن رمز 
کارت بانکی تللان مصرف و پللول پرداختی 
شما از حسابتان کسر می شود؛ حتی نیازی 
به وارد کردن مبلغ نیسللت. این دسللتگاه 
مشکات پول خرد را هم برای ما و هم برای 

مصرف کننده حل کرده است. 
 کارت جا مانده است     

هیچ مشتری نمی تواند ادعا کند که کارتش 
جا مانده و ما یا کارگران ما از کارت ایشللان 
استفاده کرده ایم؛ چون از طریق دوربین و 
اطاعات کامپیوتری قابل اثبات خواهد بود. 
کارتی که جا می ماند ممکن اسللت توسط 
کارگران به دفتر داده  شود. اگر کسی کارت 
را سرقت نکند و به دفتر برسد ما باید سریع 
کارت را به شمیران بفرستیم تا باطل شود 
ولی به خاطر اینکه اینجا شللرایط خاصی 
وجود دارد کمی دیرتر کارت را می فرستیم 
تا مالک بیاید و بگیرد. ما معموالً هر کارت 
جا مانده را تا دهم هر مللاه نگه می داریم و 
پس از آن به نشانی پاسداران، بین نیستان 
ششللم و هشللتم، خیابان حجت صوری، 
پللاک ۱۱، طبقه اول تحویللل می دهیم و 
باید به آنجللا مراجعه کنند. البتلله در آنجا 
هم یک هفته بیشللتر نگهداری نمی شود و 
پس از آن کارت پانچ خواهد شد که در آن 
صورت باید از طریق پلیس + ۱0 درخواست 
مجدد صدور کارت کنند. البته ممکن است 
آدرس یادشده عوض شللود که البته وقتی 
به ما مراجعه می کنید آدرس در اختیارتان 

قرار می گیرد.
 آب و هوا می فروشید! 

بارها اتفاق افتاده است که به دفتر مراجعه 

کرده  و گفته اند که مثاً 20 لیتر بنزین زده ام 
ولی آمپرم باال نیامده است؛ یا مثاً می گویند 
که باک 206 این قدر بیشتر نمی گیرد اما من 
بیشتر زده ام، پس پمپ شما ایراد دارد؛ یا در 
فان جایگاه بنزین زده ام این مقدار کیلومتر 
راه رفته ام، اما در اینجا بنزین زده ام و کمتر 
راه رفته ام. عده ای هم می گویند که هوا به 
ما می فروشید؛ حتی شنیده ام که می گویند 
آب هم با بنزین به مردم فروخته ایم. مردم 

همراه با فرزانه اخوت، بر سر سفره رنگارنگ کتاب

قصهای که خود شروع داستان است
 ادبیات عرب؛ انتخاب اول من

 در سللال ۱358 از طریق کنکور سراسللری و با 
رتبه ۱000 وارد دانشگاه تهران شدم و با این رتبه 
نسبتاً خوب می توانستم رشته هایی مثل حقوق یا 
روان شناسللی بخوانم ولی از آنجا که در آن زمان 
یکی از آرزوهای من خواندن قرآن بدون استفاده 
از ترجمه بود، رشته ادبیات عرب را انتخاب کردم. 
روش تدریس زبان عربی در آن سال ها در دانشگاه 
مرا راضی نکرد و پس از مدتی کارشناسی ارشدم 
را در رشته زبان و ادبیات فارسی ادامه دادم. پس 
از آشنایی با متون کهن فارسی و قدرت این زبان، 
با ژرفای شگفت آوری از اندیشه بشری آشنا شدم 

که همچنان در حیرتم.
 13 سال پربار 

بیللن پایللان دوره کارشناسللی و شللروع دوره 
کارشناسی ارشللدم ۱3 سللال فاصله افتاد. البته 
من در این مدت از وقتم بسللیار اسللتفاده کردم.

یعنی از سال 6۷ با وجود داشتن یک پسر ۷ ساله 
و یک دختر یک سللاله احسللاس می کللردم باید 
آشللنایی بیشللتری با نقش مادری داشته باشم؛ 
به همین سبب در کاس های روانپزشکی به نام 
دکتر مجد شللرکت می کردم.جناب آقای دکتر 
مجد در مطب شللان در تهران کاس های متعدد 
روان شناسللی با رویکرد بهداشللت روانی برگزار 
می کردنللد. من تمللام دوره هللای آن کلینیک را 
گذراندم. دوره هایی مثل شللناخت بیماری های 
روانی، پیشللگیری و درمان،شللناخت زن و مرد، 
روان شناسی جغرافیایی، روان شناسی رنگ،تاثیر 
روابط متقابل و روان شناسی رشد که پیش از تولد 
تا مرگ را شامل می شللد. درواقع در این دوره ها 
شما با تمام مراحل رشد یک انسان آشنا می شدید. 
توجه کنید که این دوره ها در چه تاریخی در ایران 
برگزار می شللد! در دوره ای کلله پرداختن به این 
موضوعات رایج نبود و اگر هم بود، خیلی کم رنگ 

و محو بود.
 مادری را آموختم

 با طوالنی شللدن این دوره ها و آموختن پیوسته 
من، برای همسرم این سللوال پیش آمده بود که 
چرا به این کاس ها می روم و من همیشلله پاسخ 
می دادم:می خواهم مللادری را یاد بگیرم. او گمان 
می کرد با تولد یک بچه هر زنی مادر می شود و به 
من توصیه می کرد می توانم از مادر خودم یا مادر 
او مهارت های مللادری را بیاموزم. هرچند که من 
چیزهای بسیاری از آن دو آموختم اما عمیقاً اعتقاد 
داشللتم با توجه به اهمیت این نقش در زندگی، 
اطاعات به روزتر و بیشتری باید بیاموزم.همسرم 
هم مثل خیلی از افراد دیگر، تصور نمی کردمادری 
هم آمللوزش می  خواهد، ولی من به شللدت باور 
داشتم و دارم که مادری کردن آموزش می خواهد. 
معتقدم این آموزش باید از مدارس آغاز شود که 
متاسفانه توجهی به آن نمی شود و بخشی از وقت 
بچه ها در مللدارس تلف می شللود و وقتی ازدواج 
می کنند، بدون هیللچ اطاع و دانشللی وارد این 
مسئولیت ها می شوند.شاید به همین دلیل بود که 
سللال ها بعد کاس هایی ویژه خانم ها در بوستان 
مادران برگزار کردم. در این کاس ها متونی مانند 
شاهنامه فردوسی، مثنوی مولوی و منطق الطیر 
عطار را بللا رویکردهای روانشللناختی و دریافت 
مهارت های زندگی تدریس کردم و هم اکنون این 
کاس ها در کتابخانه حسینیه ارشاد با آموزش آثار 

حکیم نظامی ادامه دارد.
 آغاز یک سفر ناشناخته

مسئله من با کتاب و دانش این است که شما یکبار 
به دنیا می آیید. در واقع شللما با تولدتان سللفری را 
آغاز کرده اید که نه راه را بلد هستیدو نه می دانید چه 
حوادثی ممکن است در این مسیر برایتان پیش بیاید.
حتی نمی دانید در این مسللیر کدام فرعی ها را باید 
بروید و از کدام ها باید دور بمانید. نمی شود این طور 
زندگی کرد.  مطالعه و داشتن آگاهی و دانایی یکی از 
راه هایی است که به شما کمک می کند این فرصت 
تنها یک بار را از دسللت ندهید. از تجربه افرادی که 
جلوتر از شما این مسیر را گذرانده اند، استفاده کنید. 
این افراد راهنمایی می کنند که مسیر را چگونه بروید. 
کتاب یعنی گنجی که این تجربه های بشری در آن 

گردآوری شده است.
 دانش�جو بودن منحصر به دانش�گاه رفتن 

نیست 
من به دانش افزایی غیرآکادمیک بسیار معتقدم. 
یعنی باور دارم برای افزایش دانش لزوماً نباید وارد 
دانشگاه شللد و اگر فردی نتوانست وارد دانشگاه 
بشود، نباید بگوید که من دیگر هیچ چیز نمی شوم 
ودرس خواندن و آموزش تعطیل.بیرون از دانشگاه 
نیز هزاران کار دیگر می توانانجللام داد.با این باور 
بود که من توانستم درفاصله زمانی ۱3 سال بین 
کارشناسی و کارشناسی ارشد، در خانه عاوه بر 
گذراندن دوره های روانشناسللی و ویراستاری با 

مطالعه کتاب با چند رشته دیگر نیز آشنا شوم.
 دانشگاه در خانه

 من در این ۱3 سللال، تمام رشته های دانشگاهی 

را که دلم می خواست بخوانم، در خانه خواندم. به 
این صورت که ابتدای سللال تحصیلی دانشگاهی 
به دانشللگاه تهران می رفتم، طللرح درس و تمام 
سرفصل های آن رشللته را می گرفتم، از روی آنها 
کتاب های درسی را تهیه می کردم و خودم در خانه 
آنها را می خوانللدم. تاریخ ایران، تاریخ خاورمیانه، 
تاریخ اروپا، تاریخ بعضللی تمدن های خاص مثل 

چین، مصر و...
من برای خودم برنامه درسی داشتم که مثا امشب 
تا قبل از خواب باید این فصل را بخوانم و به همین 
دلیل به هر طریقی که بود آن را می خواندم و با این 
تصور کلله انگار باید به اسللتاد تحویل بدهم واین 
برنامه ریللزی باعث می شللد کارم را تمام و کمال 

انجام دهم.
 پختگی تاریخی

 با خواندن ایللن درس ها و کتاب ها بود که متوجه 
شدم همه این رشته ها به هم ربط دارند و درواقع به 
هم وابسته هستند. نمی شود شما ادبیات بخوانید، 
ولی تاریخ ادبیات را ندانید، روان شناسی بدانیدولی 
تاریخ روان شناسی را ندانید.اصوالً من عاقه دارم 
تاریخ هرچیللزی را بدانم، مثا تاریللخ کتابخانه 
چیست؟ نگاه تاریخی به آدم پختگی می دهد. حاال 
من رشته تاریخ را به صورت دانشگاهی نخواندم؛ 

مهم نیست!
 صحبت دلنشین پسرم

طی این سللال ها گاهللی پیش می آمللد که خانه 
نبودم؛ تدریللس خصوصللی می کردم،با فعالیت 
در شللورای کتاب کودک و به صللورت جدی کار 
دانشنامه نویسللی را شللروع کرده بودم و به دلیل 
تاسیس کتابخانه های روستایی همیشه در سفر 
بودم. یکبار به پسرم گفتم گاهی اوقات پیش آمده 
شللما نیاز داشللتید ولی من در خانه در دسترس 
وکنار شللما نبودم، به نظر تو این طور بهتر بود یا 

اینکه مادری بودم که همیشه در خانه بود؟
پسرم حرف قشنگی به من زد. گفت: شما هربار 
که از این خانه بیرون رفتی، وقتی برگشللتی در 
زنبیل مادری اتبرای ما چیزی آوردی، فرض کن 
شما همیشلله خانه بودی. ما با مادری که حرف 
جدیدی برای گفتن ندارد و فقط قورمه سللبزی 
به ما می دهللد بخوریللم کاری نداشللتیم. ولی 
وقتی بیرون هستی، شللما به جای هر سه ما کار 
می کردی. یعنی اطاعاتی را که هر سلله ما باید 
می رفتیم و به دست می آوردیم، شما به ما منتقل 
می کردی.هر بار که می آمدی می گفتی که فان 
کاس بودم،فان سللخنرانی بللودم و این را یاد 
گرفتم و... همه آنها را به مللا منتقل کردید؛ این 

خیلی خوب است.
گرچه من به پختن قورمه سللبزی بسیار معتقدم 
و به نظرم ما مادرها با دستپخت خوبمان فرزند 3 
کیلویی را 60 کیلو می کنیللم و با آگاهی از دانش 
تغذیه سبب رشد جسمی و ذهنی و سامت آنها 
می شویم اما همیشه هنگام پاک کردن سبزی  هم 

مشغول گوش دادن سخنرانی های علمی بوده ام.
 مدیریت زمان

 به نظر من می شود هم کار بیرون انجام داد، هم 
درس خواند،هم همسرداری و فرزندداری کرد 
و... البته اگر زمان را مدیریت کنید.با مدیریت 
صحیح است که می شود هم به دانش رسید، هم 
به خانواده. ولی اینکه از صبح خودتان را درگیر 
یک قورمه سبزی کنید و بقیه موضوعاتی شبیه 
این،همه بهانه است. گرچه می دانم که کار خانه 
بسللیار وقت گیر و فرسللاینده و البته بااهمیت 
است. ولی این یک زن است که  ناچار بایدآن را 

مدیریت کند.

 یک اتفاق بزرگ
سال ۷6 و بعد از سللال ها خانه نشینی و دور بودن 
از فعالیت های اجتماعی احسللاس می کردم که 
اعتماد به نفسللم را از دست داده ام، فکر می کردم 
که دیگر راه رفتن هم بلد نیستم. دکتر هم به من 
می گفت که تو آنقدر خوانده ای که بایگانی مغزت 
پر شده است و باید  یک طوری آن را تخلیه کنی. 
من در همان سال با شورای کتاب کودک و خانم 
میرهادی و خانم انصاری آشنا شدم. این آشنایی 

داستان جالبی دارد.
۱0 سللال قبل از آشللنایی من با خانم میرهادی؛ 
در همان دوره ۱3ساله دانش افزایی من در خانه، 
مشغول جستجوی کتابی برای پیدا کردن جواب 
یک سللوال بودم که بلله کتابی برخللوردم به نام 
تجربه های مدرسلله فرهادکه آن را امانت گرفتم.

نویسللنده این کتاب خانللم میرهللادی بودند.با 
خواندن این کتاب آنقدر شیفته این خانم و شیوه 
مدرسه داری و آموزش های او شده بودم که پیش 
خودم می گفتم واقعا می شود یک روز این خانم را 

از نزدیک ببینم.
۱0 سال بعد، من شدم همکار خانم میرهادی!آن هم 
در شورای کتاب کودک.هربار که در فرهنگ نامه با 
او حرف می زدم و کار می کللردم، پیش خودم فکر 
می کردم کلله چطور یک خیال و آرزوی ده سللال 
قبل من اینطور تحقق پیدا می کند؟! فردی که در 
آرزوهایت دنبالش می  گشتی، کنارت نشسته است. 
هیچ وقت تازگی این اتفاق برای من از بین نمی رود و 
هنوزهم برایم جالب است. خانم میرهادی موسس 
مدرسه فرهاد بود.انسللان بسللیار دانا که فرانسه 
درس خوانللده بللود و از روش مونته سللوری برای 
آموزش اسللتفاده می کرد و فردی مطرح در سطح 
بین المللی است. این خانم هیچ وقت از من مدرک 
تحصیلی مکتوب نخواسللتند. فقط پرسیدند چه 
چیزی خوانللده ای و می خواهی چه کار کنی و من 
هم همه چیز را گفتم. شللیوه کار ایشان، آموزش 
در کنار کارکردن بود. یعنی من در کنار کارکردن، 
آموزش هم می دیدم. این زمان بود که به شدت به 

کار دایره المعارف نویسی عاقه مند شدم. من تا 
آن زمان خودم را یک مللدرس و معلم می دیدم 
ولی آنجا بود که متوجه شدم به جای مدرس یک 
محقق بودم. خانم میرهادی این را به من نشللان 
داد که من بیشللتر یک محقق هستم.مثا برای 
پیدا کردن یک کلمه هفته ها کتاب های مختلف 
را می خواندم و به منابع مختلف سر می زدم.مثا 
در آن دوران مللن در بیسللت کتابخانه عضویت 
داشتم برای اینکه به جواب سواالتم برسم. عجیب 
حوصله داشللتم برای  رسیدن به پاسخ سواالتم. 
کارکردن داوطلبانه در شللورای کتاب کودک را 
آغاز و از کار کردن به عنوان یک عضو ساده شروع 
کردم تا جایی که پس از سال ها شدم عضو هیات 

مدیره شورای کتاب کودک. 

 اولین کتابخان�ه در دبیرس�تان و دومی در 
لواسان

 در سال های آخر دبیرستان بودم که با درخواست 
از بچه های مدرسه پول قابل توجهی جمع آوری 
کردم و در قفسلله ای در راهروی مدرسلله اولین 
کتابخانه را تاسللیس کردم. ایللن کتابخانه را در 

ساعات تفریح و غیردرسی  خودم اداره می کردم.
 دومین کتابخانه ای که تاسیس کردم در دبستان 
وحدت لواسان بود؛ آن هم با 500،600  جلد کتاب 
و با هزینه شللخصی خودم. به کمک همسللرم و 
شبانه، قفسه بندی کتاب ها را در فضای کوچکی از 
مدرسه انجام دادیم. از طریق عضویت در انجمن 

اولیا و مربیان مدرسلله و به همللت و کمک بقیه 
مادران در هر نمایشللگاه کتاب، تعللدادی کتاب 
می خریدیم و به مدرسلله اهدا می کردیم.خیلی 
زود تعللداد کتاب های مدرسلله به دوهللزار جلد 
رسید و به همین دلیل آموزش و پرورش مجبور 
شللد یک پسللت اختصاصی کتابدار را به مدرسه 

وحدت بدهد.
 آشتی خانه

 مللن هیچ محلللی را نمی شناسللم که بلله اندازه 
کتابخانه بتوان اندیشمندان و اندیشه های مختلف 
را کنار هم نشللاند. مللن در کتابخانلله گفتگوی 
مسللتمر و پنهانی را می شللنوم کلله حاصل آن 
شناخت بیشللتر و در نتیجه صلح و آشتی است.
شللیوه تاسللیس کتابخانه های ما به سلله طریق 
اسللت: کتابخانه هایی که خودم با هزینه شخصی 
تاسللیس می کنللم؛ کتابخانه هایی کلله با کمک 
مالی دوسللتان و شاگردانم تاسللیس می شوند و 
کتابخانه هایی که مکانش موجود اسللت و هزینه 
تجهیز و راه انللدازی آن را به من می دهند تا آن را 
مجهز کنم و فعال بشوند.درواقع این کار از انتخاب 
و خرید  کتاب، رده بنللدی تا چیدمان و راه اندازی 
و آموزش کتابداری برعهده من و دوستانم است. 
برخی از این کتابخانه ها در روستاهای استان های 
کرمانشاه، کردستان، فارس، سیستان و بلوچستان، 
آذربایجان غربی و شرقی،خراسان جنوبی،جزیره 
قشم،استان گلستان، شللهرری و... قرار دارد. در 
مراسللم افتتاحیه کتابخانه در جمع روسللتاییان 
که معموال در مسللجد روستا تشللکیل می شود، 
برای مخاطبان شاهنامه خوانی و قصه گویی انجام 
می دهیللم. روش اسللتفاده از کتاب هللای مرجع 
به ویژه فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان را آموزش 
می دهیم و با بازی های گروهی بچه ها را سللرگرم 

می کنیم.
 رویای همسرم

من در شروع تاسللیس کتابخانه تنها بودم و تنها 
کسی که با من همکاری می کرد، همسرم بود. ولی 
بعد از سال ها دیگر تنها نیستم و دوستانم به کمک 
من می آیند. همسر من نسبت به لواسان تعصب 
خاصی دارد و از روز اولی که ازدواج کردیم، همیشه 
از من خواسته است برای این منطقه کاری انجام 

بدهم. خواست اصلی او االن این است که به کمک 
شورای شهر یا شهرداری لواسان بتوانیم در تمام 
روستاهای لواسللان کتابخانه تاسیس کنیم. این 
رویای همسرم هست ولی من به همه جای ایران 

فکر می کنم.
 دو یار همیشگی من

در حال حاضر و به صورت ثابت دو نفر از دوستانم با 
من همکاری می کنند. خانم شهرزاد محجوب که 
30 سال کتابدار کتابخانه دانشگاه تهران بودند و 
بعد از بازنشستگی به من پیوسته اند و با عاقه زیاد 
به من در تاسللیس کتابخانه ها کمک می کنند و 
خانم آذر جباری که ایشان هم دوره های کتابداری 
دیده اند.هردوی این عزیزان هم در آماده سللازی، 
هم در سللفرها،هم در محل تاسیس کتابخانه به 

من کمک می کنند .
 افتتاح کتابخانه در منطقه ای خاص

کار ما گاهی خیلی سللخت و پیچیده می شللود 
مثل افتتللاح یللک کتابخانه در یکللی از محات 
حاشللیه ای زاهدان. بنیاد زنان کارآفرین که زنان 
سللوزن دوز بلوچ را دور هم جمع کرده و هدفشان 
توانمندسللازی زنان بلللوچ اسللت در تعامل با ما 
هستند. خودمان به آنها پیشنهاد کردیم که یک 
کتابخانه برای زنان و بچه های این محله تاسیس 
کنیم.این محله،محله ای خاص است.وقتی من و 
همکارانمسوار ماشین شدیم و گفتیم می خواهیم 
به این منطقه برویم، راننللده آژانس داد زد که ما 
به ایللن محله نمی رویللم، چون اگر برویم سللالم 
برنمی گردیم. البته شب اول هم که برمی گشتیم با 
آجر به ماشین ما حمله شد ولی بعد از اینکه کار ما 
را دیدند و متوجه شدند که برای چه کاری به آنجا 
رفته ایم دیگر کاری با ما نداشتند و خاطره ما از آن 
محله منحصر می شود به محبت زنان سوزن دوز و 

فرزندان آنها و همکاری صمیمانه بنیاد با ما.
 کتابخانه در کمپ

بعد از کتابخانه در زندان هللا، ما یک تجربه هم از 
افتتاح کتابخانه در کمپ ترک اعتیاد داشتیم؛ در 
جنوب شللهرتهران، در محله ای بسیار دورافتاده 

و بللرای زنانی که تللاش می کردند بللرای ترک 
اعتیاد.این اتفاق، یک تجربه سللخت ولی شیرین 
بود.ما هیللچ وقت به عنوان یک عده آدم باسللواد 
پایتخت نشللین سراغشللان نمی رویم. باید مثل 

خودشان باشی تا بتوانی ارتباط برقرار کنی.
 وقتی رفتیم دیدیم که همهمه و سروصداسللت. 
پرسللیدیم چه اتفاقی افتاده؟  گفتنللد اتاقی که 
قرار اسللت به کتابخانه تبدیل شللود پر اسللت از 
رختخواب که بر سر جمع کردن آنها و تحویل اتاق 
به ما دعوا بود.خودم شروع کردم به تخلیه اتاق. به 
محض این که خواستم رختخواب ها را روی دوشم 
بگذارم و جابه جا کنم با دیدن این صحنه یکی یکی 
جلو آمدند و گفتندشما مهمان ما هستید و نباید 
دست بزنید و خودشان شللروع کردند به خالی و 
آماده کردن اتاق. این یعنی که کارمان را درست 
انجام دادیم!  آنجا وقتی دختر جوان و معتادی بعد 
از دو، سه سللاعت که با هم حرف زدیم و گفتیم و 
خندیدیم و گریه کردیم به من گفت:کی می شود 
که من هم مثل تللو یک خانم بشللوم! این یعنی 
تمام؛ یعنی تو اثرت را گذاشتی! من کارم را انجام 
دادم. من بیشتر از این توقعی ندارم و کار دیگری 

نمی خواهم انجام بدهم.
 یک فروشگاه بی مثال در ایران

قصه تنها فروشللگاهی در کشور اسللت که همه 
عواید و درآمد آن صرف خرید و تاسیس کتاب و 
کتابخانه می شود. خانم اخوت و همسرشان حتی 
از پول و درآمد این فروشگاه، پول تلفن و برق و گاز 
را پرداخت نمی کننللد بلکه همه درآمد آن صرف 

تاسیس این کتابخانه ها می شود.
 وظیفه شهروندی

 گاهی برخی می پرسللند این کارهای شللما چه 
فایده ای دارد؟ تا حللاال از این کارها نتیجه ای هم 
گرفته اید؟ در پاسللخ به آنها می گوییللم که ما به 
دنبال نتیجه نیستیم. ما کاری را می کنیم که باید 
بکنیم. ما وظیفه شهروندی مان را انجام می دهیم. 
مقوله ای به نللام کار داوطلبانه.بللرای مثال خانم 
نیارکی یکی دیگر از شللهروندان لواسان است که 
هفته ای یک روز داوطلبانه فروشگاه قصه را اداره 
می کند تا من بتوانم به تدریسم در تهران بپردازم.

 دلیل این سواالت این است که ما چیزهای  مهمی 

را یادمان رفته اسللت. ما شهروند هستیم و نقش 
شهروندی داریم.ما همان قدر که نسبت به فرزندی 
که به دنیا آورد ه ایم متعهد هسللتیم، نسللبت به 
همسر،همسللایه، فامیل، همشللهری و همسایه 

کشورمان هم متعهد هستیم.
مللن حرفللم بللا خانم هللا این اسللت کلله نقش 
شللهروندی مان را فراموش نکنیم. در خانه مادر و 
همسر خوبی هستید؟  این خیلی هم عالی است 

ولی نقش شهروندی و اجتماعی تان یادتان نرود.
 تقدیر ریاست جمهوری

در همایش بزرگداشللتی که به دعوت ریاسللت 
جمهللوری برگللزار شللده بللود بعللد از دریافت 
جایللزه کارآفریللن برتر، بلله صراحت بلله خانم 
موالوردی،معاون رئیس جمهللور در امور زنان و 
خانواده گفتم تندیسللی که به مللن دادید از این 
نظر برای من اهمیللت دارد که حاال من با امیدی 
از این در بیرون می روم و امید چیز خوبی اسللت، 
چون شللما برای اولین بار در تعریف کارآفرینی و 
اشتغال زایی، کارآفرینی اجتماعی و فرهنگی را هم 

تعریف کرده اید. این اتفاق برای من جالب است.
شما به کسللی گفته اید کارآفرین که کتابفروشی 
تاسللیس کرده اسللت و پول آن را صرف تاسیس 
کتابخانه می کنللد، کتاب های آن کتابخانه در آن 
روسللتا به کودکان در انتخاب شللغل آینده شان 
کمللک می کند و... شللما این سللیکل طوالنی را 
دیده اید و مللن را کارآفرین برتر انتخاب کرده اید، 

این خیلی برای من مهم است.
 تغییر نگرش مردم

 همیشه این سللوال را دارم که چه وقت می شود 
مردم ما،کار خیر رافقط تهیه جهیزیه و آش رشته 
و شللله زرد نبینند. نذر فرهنگی و کارهایی از این 
دست را هم ببینند. ما نمی خواهیم در روستا انبار 
کتاب درسللت کنیم. هدف ما تاسیس کتابخانه 
متناسب با بافت روستا و اهالی آن است و بر همین 
اساس کتاب هایی که خریده می شود با نیازسنجی 

از شرایط اهالی است.
 از شاهنامه خوانی تا  آموزش نقاشی

یکللی از فعالیت هایی که در این فروشللگاه انجام 
می شللود، آموزش نقاشللی از طریللق قصه گویی 
داستان شاهنامه است. خانم پشنگ پور که نقاش 
باذوقی است و حدود 8 سللال در کاس های من 
شرکت کرده اند، نقاشی را با این شیوه به کودکان 

آموزش می دهند.
 آموزش به افغان ها

از جمله فعالیت های دیگر در یک سللال گذشته 
قصه،آموزش خواندن و نوشللتن زبان فارسللی به 
کارگران اهل افغانسللتان اسللت. با تالیف متنی 
متناسللب با شرایط سللنی و کاری شللان همراه 
سللوادآموزی برخی مفاهیم ومهارت های زندگی 
اجتماعی را نیللز به آنها آمللوزش می دهم. روش 
تدریس من برایشان خیلی جالب بود. برای مثال 
در ابتدا معتقد بودند هرگز بدون اعمال خشونت 
از طرف معلم چیللزی یاد نخواهنللد گرفت ولی 
امروز پس از یک سللال باور کرده انللد که در یک 
فضای آرام و صمیمی می توانند هم باسواد شوند 
و هم مهارت های گوناگونی را در ارتباط انسللانی 
فرابگیرند. البته اعتراف می کنم که در این مدت من 
به مراتب بیشتر از آنها آموختم و نگاه برابر انسانی را 

بارها در کنارشان تجربه کردم.
آمللوزش به این افراد خیلی خیلی سللخت اسللت. 
بعضی هایشان بار اول است که مداد دست می گیرند 
و من باید مداد را دردستشان بگذارم و یاد بدهم که 
اصا چطور باید مداد دست بگیرند. اینها بچه نیستند؛ 
پسران جوانی هستند که سللال ها کارهای سخت 
کرده اند ولی مداد به دست نگرفته اند.  من دائم به آنها 
می گویم که سواد یادگرفتن خیلی راحت تر از کارهای 
سخت ساختمانی است که شما انجام می دهید. من 
قول می دهم که بدون کتک کاری و اوقات تلخی هم 
می شود درس یاد گرفت. این ها نسل جنگ هستند 
و آوارگی. اولین چیزی که من به این ها یاد دادم، این 
بود که آموزش می تواند بدون کتک و خشونت باشد.
نیم سللاعت قبل از کاس می آیند اینجا و پشت در 
منتظر هستند تا کاس شروع شود. باور دارم که آنها 
اینجا احساس خوبی دارند.یکی از آرزوهای من این 
است که زنان اهل افغانستان هم برای سوادآموزی به 

من مراجعه کنند.
 محبت و آموزش در کنار هم

چند روز پیش هم زمان بللا موج جدید مهاجرت، 
یکللی از شللاگردانم به مللن زنللگ زد و گفت که 
می خواهللم بللروم آلمللان و می خواهم از شللما 
خداحافظی کنم. به او گفتم بیاید فروشللگاه. آمد 
و من یک خودکار به عنوان هدیه به او دادم و گفتم 
این را می دهم تا یادت بماند که همیشه باید درس 
بخوانی! از زیر قرآن ردش کردم و رفت. این پسللر 
وقتی رسید ترکیه به من زنگ زد. رسید به یونان 
به من زنگ زد. رسللید آلمان به من زنگ زد...من 
این را می گویم، نه اینکه فقط حروف را یاد بدهی 
و تمام. شاید مهم ترین حرف در زندگی، حروفی 

باشد که با آن مهربانی را می نویسیم.

Octo  2015شماره 23 ■  مهر ماه 1394 ■  محرم   Octo  2015■ 1436شماره 23 ■  مهر ماه 1394 ■  محرم   1436 ■

 ی�ک روز به مدرس�ه رفته ب�ودم. در 
زن�گ تفریح دی�دم ک�ه در راهروی 
مدرس�ه یک صف طوالنی تش�کیل 
ش�ده که بچه ه�ا خیلی ش�اد در آن 
منتظر هستند. اول تصور کردم ممکن 
است صف خوراکی باش�د ولی وقتی 
دیدم  صف کتابخان�ه وامانت گرفتن 
کتاب اس�ت خیلی خوش�حال شدم. 
از ذوق،گری�ه ام گرفته بود. همانجا به 

خودم گفتم این کار را ادامه می دهم.

ما فقط مسئول فروشیم
شهروندان لواسانی نقدها و گالیه های فراوانی نسبت به تنها پمپ بنزین شهر دارند. سواالتی که 

تاکنون هیچ گاه پاسخ شفاف و درستی به آنها داده نشده است.
هر کدام از ما در طول هفته مراجعاتی به این پمپ بنزین داریم و احتماالً بارها شنیده، یا شاید هم 
خودمان گفته باشیم که در این جایگاه بنزین خوب عرضه نمی شود، هوا می فروشند، کم فروشی 
دارند و هزار چیز دیگر... . گاهی حتی برخوردهایی هم از سوی جایگاه داران با مراجعه کنندگان و 

بالعکس به وجود آمده که همه اینها باعث شد تا سراغ  هوشنگ ملکی، مدیر پمپ بنزین لواسان 
برویم و آنچه در این جایگاه می گذرد را به اطالع عموم برس�انیم. البته ممکن اس�ت آنچه تقدیم 
حضور می  شود، همه آن چیزی نباشد که در این جایگاه اتفاق می افتد؛ بنابراین، اگر شما خواننده 
عزیز مستنداتی دارید که بتواند ابهاماتی را در این باره آشکار کند، لطفاً  با نشریه لواسان در میان 

بگذارید. این هم بخشی از گفته های مدیر تنها پمپ بنزین لواسان:

مدیر جایگاه سوخت لواسان: یک میلیون تومان جایزه می دهیم

بدانند که در هیچ کجای دنیا و ایران نمی توان آب را داخل بنزین به مردم 
فروخت؛ چون هنوز از پمپ بنزین خارج نشده ماشین خاموش خواهد شد. 
سوء استفاده از آب در بنزین و فروش آن امکان پذیر نیست، هوا هم در هیچ 
پمپ بنزینی وجود ندارد چرا که الزمه این کار، گذاشللتن پمپ هواست 
در مخازن که این پمپ فشار بیاورد تا بنزین و هوا به باک اتومبیل منتقل 
شود. همه می توانند مخازن را ببینند که چنین پمپی وجود ندارد. این کار 
تقریباً غیر ممکن است. در شرق تهران تمام جایگاه ها از انبار شمال شرق 
تغذیه می شوند. هر بنزینی که از پاالیشگاه تهران به این انبار منتقل شود 
به تمام جایگاه های سوخت ارسال می شود؛ پس تفاوتی بین جایگاه ما و 
جایگاه بومهن یا جایگاه بابایی وجود ندارد. بنزین هیچ جایگاهی اختصاصی 
نیسللت چون بخش خصوصی بنزین توزیع نمی کند که ما بهتر بخریم یا 
فان جایگاه بنزین بهتری بخرد. هر آنچه از پاالیشگاه از طریق لوله به انبار 
منتقل می شود به جایگاه ها تحویل داده می شود؛ خاصه اینکه جدا کردنی 
یا سواکردنی نیست. کیفیت خوب یا بد باشد دست ما نیست، اینکه مقدار 
کیلومتر و مقدار بنزین هم جای چالش است باز می گردد به اینکه چگونه 
و در چه شرایطی رانندگی می کنید که حقیقتاً ربطی به نوع بنزین و هوا یا 

آب یا جنس و مرغوبیت آن ندارد. 
البته در این میان چون شرکت های سللازنده باک مختلف هستند یقین 
بدانید باک یک دست و یک سایزی را ارائه نخواهند داد. البته ممکن است 
کم فروشی باشد که منکر نیسللتیم اما در جایگاه لواسان حتی این مورد 
هم وجود ندارد. برای اینکه اگر خدای ناکرده بخواهیم از این کارها بکنیم 
راه های بهتری وجود دارد که مصرف کننده نمی تواند بفهمد؛ مثًا چرا ما 
بیاییم 3 لیتر کم بفروشیم؟ خب 5 هزار لیتر بنزین معمولی را در مخزن 
سوپر قاطی می کنیم. هم سود بیشتری داریم، هم کسی متوجه نمی شود. 
البته برای اثبللات چنین ادعاهایللی باید آزمایش های مختلفی توسللط 

کارشناسان وزارت نفت صورت بگیرد.
 یک میلیون تومان جایزه می دهیم  

در همین جا اعام می کنم هر کسی از جایگاه لواسان ایراد بگیرد که اثبات 
شود، عاوه بر جبران خسارت، یک میلیون تومان هم جایزه نقدی خواهیم 
پرداخللت؛ هوا، آب، قاطی بللودن، ناخالصی، کم فروشللی را اثبات کنید، 
جایزه نقدی بگیرید. هر تلمبه ای به طور سرزده هر ماه توسط کارشناسان 
وزارت نفت بازرسی می شللود؛ یعنی یک گالن 5 لیتری استاندارد جهانی 
که ۱0 سی سللی کم و زیاد ندارد را می آورند و تمام تلمبه ها را بررسللی و 
اعام می کنند که مثًا تلمبه شماره 3 مشکل دارد و خراب است. یادتان 
باشد حتی اگر تلمبه ای خراب باشد در حد لیتر نیست و ممکن است چند 
سی سی کمتر یا بیشتر بزند؛ هر تلمبه ای 8 پلمب دارد که هیچ کدام از ما 
دسترسللی به داخل تلمبه ها نداریم. اصًا هیچ پمپ بنزینی در این مورد 
دسترسی ندارد. ما حتی نمی توانیم در صورت خرابی، تلمبه را تعمیر کنیم 
و باید خودشان بیایند و پلمب را باز کنند و پس از رفع نقص دوباره پلمب 
کنند. خاصه اینکه ما فقط مسئول فروش بنزینی هستیم که به مخازن 
ما منتقل می شللود و هیچ دخالتی در این فرایند نداریللم. ما به روزترین 

سیستم های یک جایگاه ممتاز را داریم. 
 در جا شکایت کنید      

اگر کم فروشی، هوا فروشی و هر چیز دیگری وجود دارد از مراجعه کنندگان 
می خواهیم بافاصله با شماره تلفن 4 رقمی که در جایگاه نصب کرده ایم 
تماس بگیرند. اگر تماس بگیرند مطمئن باشللند مامور پاالیش و پخش 
خواهد آمللد. خواهش می کنیللم اگر موردی وجللود دارد شللکایت و از 
شایعه پراکنی خودداری کنند؛ برای مثال زمانی که ما برای آوردن بنزین 
سوپر به جایگاه، ناچار شدیم مدتی جایگاه را تعطیل کنیم تا مخزن دفن 
شود و کارهای مربوطه انجام شود، شایعه شد که خبرهایی از نشتی بنزین 
از مخازن این جایگاه به سد لتیان وجود دارد. عجیب این بود که هیچ کس 
فکر نکرد فاصله ما کجا و سللد لتیان کجا؟ ضمن اینکه نشت بنزین یعنی 

هدررفت پول. مگر ما عقل نداشتیم که پول خودمان را دور بریزیم.
 ظرفیت مخازن 

مخزن بنزین سللوپر ۱50 هزار لیتر و مخزن بنزین معمولی ۱00 هزار و 
نفت گاز 50 هزار لیتر اسللت. البته این جدا از میزان تخصیصی به جایگاه 
لواسان اسللت؛ مثًا ما مخزن 50 هزار لیتری نفت گاز را داریم اما میزان 

تحویل نفت و گاز همان عددی است که قبًا اعام کردم.
 یک پیشنهاد برای پاالیش و پخش  

ما آماری را از کامیون های بخش خصوصی و دولتی لواسان داریم که آن را 
طی نامه ای به شرکت پاالیش و پخش اعام کردیم و با توجه به مشکات 
عدیده ای که کامیون های متفرقه در شهر ایجاد می کنند خواستیم سهمیه 
نفت گاز ما را قطع کننللد و اجازه بدهند پمپ هللای گازوئیل را تبدیل به 
پمپ های بنزین کنیم تا بتوانیم 8 نازل دیگر به بنزین ها اضافه کنیم تا هم 
ترافیک سواری وجود نداشته باشد و هم مشکل سوخت گیری کامیون ها 
که صدای همسللایه های ما را در آورده حل شود. باور کنید اگر نفت گاز را 
از ما بگیرند مردم شهر راحت خواهند شللد؛ ضمن این که آلودگی کمتر 
می شود و این همه کامیون وارد لواسان نمی شوند. هیچ کس به آنهایی که 
کامیون های خود را در بلوار اصلی یللا خیابان ها پارک می کنند و صبح ها 
الاقل ۱0 تا ۱5 دقیقه روشللن می کنند و دود و سر و صد ایجاد می کنند 
که هم آلودگی صوتی دارند و هم آلودگی زیست محیطی، ایراد نمی گیرد 
اما همین ها وقتی برای زدن گازوئیل می آیند همه صدایشللان درمی آید. 
می خواهم بگویم این اعتراض ها به ما وارد نیست. اگر مشکلی وجود دارد 

همه را با هم باید دید.
 یک پیشنهاد هم برای شورای شهر 

من به عزیزان شورای شهر و منتخبان مردم این شهر اعام می کنم چنانچه 
کمک کنند تا ما بتوانیم در ابتدای جاده تلو، حتی اجاره زمینی را بگیریم 
آمادگی داریم تا این خدمات را به آنجا منتقل کنیم و در آن مکان در خدمت 
مردم باشیم. ما آمادگی داریم کمک کنیم به صورت مشارکتی، درآمدی 
هم برای شهرداری ایجاد شود. حتی ما حاضریم این زمین را با زمینی در 

آن محدوده عوض کنیم.
 چند توصیه

۱- چنانچه از ماشین خود پیاده نمی شوید لطفاً به میزان بنزین زده شده 
به اتومبیل تان توجه کافی داشته باشید تا امکان خطای عمد یا غیر عمد 

کارگران ما را به صفر برسانید.
2- دقت کنید باک اتومبیل تان سرریز نشود.

3- باک اتومبیل به سمت نازل باشد.
4- هر مشکلی را همان جا و همان لحظه اطاع دهید تا رسیدگی شود.

5- هر آن امکان سرقت توسط افراد غیر در جایگاه وجود دارد. اموالتان را مراقبت 
کنید و از دستگاه خودپرداز برای پرداخت پول بنزین استفاده کنید.     

هر کسی از جایگاه لواسان ایراد بگیرد که اثبات شود، 
عالوه بر جبران خسارت، یک میلیون تومان هم جایزه 
نقدی خواهیم پرداخت؛ هوا، آب، قاطی بودن، ناخالصی، 

کم فروشی را اثبات کنید، جایزه نقدی بگیرید

 درابتدای کار،کتابخانه های آموزش�گاهی تاس�یس می کردیم ولی 
بعد به این نتیجه رسیدم که  محل کتابخانه می تواند فقط در مدارس 
نباشد؛ مثال مدرسه  ها سه ماه تابس�تان تعطیل هستند. کم کم آنها 
را ب�ه کتابخانه روس�تایی تبدیل کردی�م. از آن به بع�د کتابخانه ها 
رادر دهیاری ها، خانه های بهداش�ت و حتی حس�ینیه ها و مساجد 
روس�تا برپا می کردیم. کم کم کتابخانه های روستایی تبدیل شد به 

تجربه های دیگر.

این کارت ها به گونه ای طراحی ش�ده اس�ت که ما 250 
بار در طول ش�بانه روز حق استفاده داریم؛ حاال ممکن 
اس�ت یک نفر 2 لیتر بزند، یک نفر 100 لیتر. زمان250 
بار که پر ش�ود دیگر قابل استفاده نخواهد بود و تاریخ 

باید عوض شود.

در شهر کوچکی که ادعا می کنیم 
همه همدیگر را می شناسیم، در 
همسایگی مان و در خیابان معلم،بانویی 
فعالیت های فرهنگی و آموزشی انجام 
می دهدکه شاید نه تنها در لواسان که 
در ایران هم ویژه است. اگر گوشه ای 
از این فعالیت ها منتشر و جهانی 
شود،لواسان در صدر اخبار فرهنگی، 
اجتماعی وانسان دوستانه  جهانی 
قرار خواهد گرفت. این صفحه حاصل 
گفت وگوی ما با فرزانه اخوت، بانوی 
کارآفرین فرهنگی اجتماعی ایران 
درسال 94 است که از طرف نهاد ریاست 
جمهوری مورد تقدیر قرار گرفته 
 است. موسس کتابخانه های متعدد 
روستایی در نقاط مرزی ایران و معلم 
مهربانی که متاسفانه افغان های شهر او 
را بهتر و بیشتر از ساکنان اصلی شهر 
می شناسند. بانو فرزانه اخوت، متولد 
1339 در تهران و همسرشان بومی 
لواسان هستند و اکنون نزدیک 23 
سال است که در لواسان زندگی می کند.
خواندن این مطلب را از دست ندهید.



عکس نوشت

انعکاس نظرات همشهریان عزیز به 
منزله تأیید 

محتوای آن ها نیست لواسانالو

LAVASAN NEWS 12 صفحه آخر

  قابل توجه بخشللداری و فرمانداری! جاده باریک شهید اسدیان، منتهی به 
روستاهای باالدست، خطرآفرین است؛ خصوصاً آخر هفته ها. لطفاً به این مشکل 

رسیدگی کنید. )ملکی(
  لطفاً به کوچه ها و نظافت آنها هم توجه کنید. روی سخنم با واحد خدمات 
شهري و مردم است؛ چراکه اگر واقعاً شهرمان را تمیز بخواهیم، ابتدا خودمان 
باید اصول پاکیزگي را در شهر رعایت کنیم و بعد هم واحد خدمات شهري، کمي 

بیشتر به نظافت شهر توجه کند. )شیخی(
  درخت چنار 800 ساله موجود در حیاط امامزاده بوجان رسیدگی می خواهد 
و باید تیمار شود. با هر کجا که تماس می گیریم از جمله سازمان میراث فرهنگی، 
سازمان حج، اوقاف و... متاسفانه کاري انجام نمی دهند. این درخت حیف است 
که به سادگی از بین برود. لطفاً جناب فرماندار یا بخشدار دستوری بدهند تا به 

این موضوع رسیدگی شود. )عابدینی(
  خسته نباشید مي گویم به شللما، شورا و شللهرداری که اجازه دادید مردم 
حرف هایشللان را از طریق نشللریه با شللما در میان بگذارند. از خط کشی هاي 
انجام شللده؛ همچنین حضور پلیس در کمربندی خیلی ممنون هسللتیم. اما 
سللرعت باالی خودروها در اینجا واقعللاً خطرآفرین اسللت. همین دیروز یک 
پیکان وانت با یک پژو206 تصادف وحشللتناکی کرد؛ آن هم در الین مخالف. 
می خواستم خواهش کنم اگر ممکن است با حفاظی این دو الین را از هم جدا 

کنید. )خانم محبوب(
  سام و خسته نباشللید. در شماره گذشللته مطلبی با عنوان خیابان ملک 
شخصی نیسللت نوشتید. لطفاً به آنهایی که ماشین شللان را از صبح اول وقت، 
جلوی مغازه و محل کسللب ما پارک می کنند و می روند هم تذکری بدهید. به 

خدا اعصاب ما خرد می شود بس که صدای آژیر این ها درمی آید.
  تاکسی های درون شهري که باید تا لشگرک بروند، بعضاً تا شورکاب بیشتر 
نمی روند و اگر اعتراض کنیم می گویند باید کرایه بیشتری بپردازید. پیشنهادی 
هم دارم که در خیابان کمربندی تاکسللی تردد کند تللا اهالی این مناطق هم 

بتوانند با هزینه کمتری خود را به بلوار برسانند. )خانم تیموری( 
نشریه لواسان:  ضمن قدردانی از تماس شما. اگر چه پاسخ به تماس شما 
بر عهده ما نیس�ت، اما ای کاش شماره تاکسی یا تاکسی های متخلف 
را هم اعالم می کردید تا واحد حمل و نقل و تاکس�یرانی بتواند به این 

مشکل رسیدگی کند.
  زینال هسللتم. از همت شهرداری، شللورا و تربیت بدنی در راه اندازی زمین 
فوتبال تربیت بدنی تشللکر می کنم. امللا با توجه به اینکه عللده زیادی در این 
زمین ورزش می کنند، دسترسی به آب آشامیدنی و سطل زباله ندارند. لطفاً در 
خصوص تامین آب شرب و سللطل زباله، همچنین مراقبت از چمن که هزینه 

زیادی برای آن شده است، فکري کنید.
  لطفاً مسئوالن ورزشی فکری برای زباله هایی که در زمین ورزشی تربیت بدنی 
و اطراف آن ریخته می شود بکنند. نبود سطل زباله متاسفانه چهره این زمین 

خوب و زیبا را تخریب می کند.
نشریه لواسان: اگر چه تامین سطل زباله می تواند این مشکل را حل کند 
اما بهتر است خود شهروندان و استفاده کنندگان از این مجموعه که 
هزینه زیادی هم برای آن شده، مراعات کرده و طی یک تعهد اخالقی 
نانوش�ته، از ریختن زباله در این محل و هر جای دیگر شهر خودداری 
کنند. کافی است زباله را تا رسیدن به یک سطل زباله به زمین نیندازیم. 
به هر حال بخش�ی از وظایف ش�هروندی ما ایجاب می کند نسبت به 

نظافت تمام شهر کوشا باشیم؛ همان شعار زیبای شهر ما، خانه ما.
  یک شللهروند هستم که مایل نیسللتم نامم را بگویم، اما معلوم نیست آقای 
آزادکیا می خواهد نتایج کنکور را اعام کند، یا موسسه خودش را تبلیغ مي کند؟ 

از قلم چی و به گزین پولی به شما می رسد که این گفت وگو را چاپ می کنید؟
نش�ریه لواسان: ضمن تش�کر از تماس ش�ما خانم محترم، موسسه 
به گزین، قل�م چی بیش از 27 نف�ر بی بضاعت و ک�م بضاعت فعال و 
درس خوان را که ش�رایط معدل آنها بیش از 17/5 است، در لواسان 
تحت پوش�ش دارد و آنها را ب�ه صورت رای�گان در آزمون ها و تهیه 
کتاب ها، بورسیه کرده اس�ت و یک نفر را از روس�تای کند که طراز 
علمی باالیی هم در کش�ور دارد، با کمک هزینه سیستم مالی مورد 
حمایت قرار داده اس�ت.مورد دیگر هم اینکه این موسس�ه تا کنون 
نس�بت به تجهیز کام�ل کتابخانه های 5 مدرس�ه از جمله ش�ریف 
شریفی، وحدت، لواس�انی دانا، ولیعصر )عج( و سمیه نیکنام اقدام 
کرده که فرزندان من و شما از آن بهره مند هستند. اما در مورد اینکه 
آیا به نشریه پولی می دهند پاس�خ منفی است؛ چون ما اخبار علمی 
این موسسه خیریه را پوشش می دهیم تا به سهم خود در یک حرکت 

فرهنگی و لو اندک گامی برداشته باشیم.
   نظری هستم. خسللته نباشید می گویم به شما. لطفاً مسئولین فکری برای 
پارک کامیون ها در باغ دره بکنند.اینها مشکات مختلفی را برای اهالی به وجود 

آورده اند.
  محمد اسدیان هستم.شما را به خدا از قول ما به مسئوالن بخشداری 
و فرمانداری بگویید روستای کند سال هاست از نبود گاز شهری رنج 
می برد. ما در این روستا درمانگاه نداریم، چند سال است که قرار است 
به این روستا گاز بکشند اما خبری نیست. ما در زمستان خیلی سختی 
می کشیم. نفت و کپسول گاز به سختی گیر می آید. چطور انتظار دارند 

روستاها خالی نشود. 
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حدیث دل

نام های شعله ور

امام حسین علیه السالم، عظیم 
ترین مبارز و مجاهد تاریخ اسالم 
اس�ت چون او در چنین میدانی 
ایستاد و نترس�ید و مجاهدت 
ک�رد. اما این انس�ان ب�زرگ به 
قدر عظمتش، مظلومیت دارد. 
همانقدر که بزرگ اس�ت همان 
قدر هم مظلوم اس�ت و با غربت 

هم به شهادت رسید. 

امام حسین )ع(:
هی�چ مؤمنیمرای�اد نمیکن�د مگرآنکه عب�رت گرفته و 

اشک هایش جاری شود.

شللهید عبداهلل مومجی 
25 دی مللاه ۱349 در 
نجارکا به دنیا آمد. نام 
پدرش اکبللر و مادرش 
صغللرا ملک محمللودی 
اسللت. وی دو بللرادر و 
یللک خواهر داشللت و 
دوران تحصیل ابتدایی 
و راهنمایی را در مدرسه 

گلندوئک سپری کرد.
۱4 ساله بود که با ثبت نام در پایگاه بسیج، دوره های آموزش 
نظامی را طی کللرد. عبداهلل آذرماه سللال 66 با رضایت پدر 
و مادرش به جبهه رفت و با لشللگر ۱0 سیدالشللهدا)ع( در 
عملیات بیت المقدس 2 شللرکت کرد. دی ماه همان سللال 
به فیض شللهادت نائل آمد اما پیکرش هشت سال بعد و در 

دی ماه سال ۱3۷4 به زادگاهش رجعت کرد.
پیکر شللهید عبداهلل در کنار سللایر دوسللتان شهیدش در 

امامزاده فضلعلی)ع( ناران به خاک سپرده شده است. 

ش�هید عبداهلل مومجی

 چرا تنها نشریه ای که در لواسان می تواند موضوعات بیشتری را 
اطاع رسانی کند، این کار را نمی کند. چرا  شفاف اعام نمی کنید 
چه کسللانی به نام امامزاده می خواهند زمین های بیت المال را 
تصاحب کنند؟ چه اشکالی دارد نام و حتی عکس این ها را چاپ 
کنید که دیگران هم هوس این جور کارها را نکنند. شما فقط از 
تخریب پل در این منطقه نوشتید؛به نظرم اگر خطاکار رسوا شود، 

دیگر کمتر شاهد این هرج و مرج ها خواهیم بود. )زمردی(
نش�ریه لواس�ان: چاپ عکس افراد به عن�وان مجرم 
و پرداخت�ن ب�ه برخ�ی از موضوعات ک�ه پرونده آن 
در دادگاه در حال رس�یدگی اس�ت به دلیل تاثیر در 
جهت گی�ری داوری، مجاز نیس�ت بلکه جرم اس�ت. 
خبر کارشده در مورد تخریب پل نیز پس از اعالم رای 

دادگاه بوده است که انجام دادیم.
  خسته نباشید.لطفاً از پیشکسللوتان کشتی هم مطلب و 
عکسی چاپ کنید. از آنها که دیگر پیر شده اند ولی با کمترین 
امکانات، ایللن ورزش را در لواسللان رواج دادند، یادی کنید. 

)یک خانم( 
نشریه لواسان: ضمن تشکر از شما؛ در شماره 7، صفحه 
6 در مطلبی با عنوان تاریخچه کشتی در لواسان به این 
موض�وع پرداخته ایم. چنانچه آم�ار و اطالعاتی در این 
زمینه دارید یا پیشکس�وتی را می شناسید که ویژگی 

خبری شدن را دارد با دفتر تحریریه تماس بگیرید.
  از اینکه مسئوالن شهری خیابان کمربندی را بازسازی و 

بهسازی کرده اند، تشکر می کنیم. )موسوی پور( 
 خواهش می کنم شللهرداری نظارت بیشللتری روی تنها 
میدان میوه و تره بار شهر داشته باشد. گاهی قیمت ها تغییرات 
اساسی دارد و باعث می شود برای خیلی از مردم خرید کردن 

سخت شود. )محمدی(
  یکی از دانشجویان »خانم« دانشگاه علمی ل کاربردی هستم و 
به نمایندگی از طرف بسیاری از بچه های دانشگاه تماس می گیرم. 
این دانشگاه متاسفانه امکانات رفاهی بسیار ضعیفی دارد و برخورد 
مسئول اینجا با دانشجویان بسیار خشن است. لطفاً مدیر دانشگاه 

به این موضوعات رسیدگی کند.
  در بلوار مخابرات تیر چراغ برق نصب شده، اما فاقد روشنایی 
است و شب ها بخصوص برای عبور ما خانم ها مشکاتی وجود 
دارد. لطفاً اداره برق در این باره اقدام کند. )ساکن بلوار مخابرات(

  دانشللجو »خانم« هسللتم و در تهران تحصیللل می کنم. برای 
رفت و آمدم از تاکسی های علم و صنعت استفاده می کنم ولی متاسفانه 
تاکسی ها اکثر اوقات عصرگاهی برای برگشت نیستند. در مقابل 
اعتراض هم می گویند ترافیک باقری سنگین است و ما باید از لواسان 
خالی بیاییم. آیا این پاسللخ درستی است؟ مگر ترافیک برای همه 
نیست؟ مگر باید خیابان را خلوت کنند تا تاکسی های لواسان بیایند 
و از همه مهمتر اینکه مسافرانی که می خواهند به لواسان بازگردند، 
تکلیفشان چیست؟ همه ترافیک این مسیر یک کیلومتر در شهید 
باقری است آنها که نمی خواهند در ترافیک بزرگراه همت غرب به 

شرق و به طول چند کیلومتر رانندگی کنند. 
 با گذشت دو سال از انتشار نشریه لواسان، خوشبختانه این نشریه 
توانسته در دل مخاطبان جای خود را باز کند که در این باره از متولیان 
نشریه قدردانی می کنم؛ اما غرض از نگارش این نامه، حضور برخی 
از افغان ها در شهر و ایجاد ناامنی برای نوامیس مردم است. متاسفانه 
مدتی است خبرهای بدی در این زمینه به گوش می رسد. برخی از 
آنها به خود اجازه می دهند حتی به دنبال ایجاد دوستی و متلک پرانی 
هم باشند. لطفاً مسئوالن نسبت به این مورد رسیدگی کنند. )خانم 

میرداماد به نمایندگی از سوی برخی شهروندان( 
  ما چند نفر از ورزشللکاران جوان و از شللاغلین شهرداری 
هستیم که البته بومی اینجا نیستیم در مسابقات فوتبالی که 
برگزار شد ما را که از کارکنان و عضو تیم شهرداری هستیم با 
این بهانه که بومی نیستیم در مسابقات شرکت ندادند امادر 
خیلی از مسابقات همین شللهر تعدادی بازیکن از تهران در 
تیم های محلی اینجا شللرکت دارند مسئوالن ورزشی بهتر 

است به این موضوع توجه و رسیدگی کنند. )یوسف(
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ربزید چو بال و رپی رب زمین
بیفتد اگر خنجری رب زمین

بلرزد تمام بیابان ز خشم
بیفتد چو گل، پیکری رب زمین 

هب هر قطره خون الله ای بشکفد
چو اشکی ز چشم رتی رب زمین

هب ظهری شود تیره دشت بال
چو خورشید افتد سری رب زمین 

هب دست ربیده کجا دیده ای
بیفروزد انگشتری رب زمین

هم آزاد مردی بیفتد هب خاک
هم عّباس انم آوری رب زمین

ربزید ز ان مردمی خون ّحق
ز حلق علی اصغری رب زمین 

همه بی وافیان تهی کرده جای  
         که افتاده نیلوفری رب زمین

ربزید چنان آربوی زیید    
ری رب زمین        از آن مشک چون ساغ

گاه که فریاد زینب از آن رزم
ربزید دو صد لشگری رب زمین

فرو رزید از بُن بنای ستم
هب پایش چو خاکستری رب زمین

که فریاد سرخ است رد فصل خون 
  تو نیکو اگر بنگری رب زمین

کسی نور را بدرَود رد جهان 
که بنشاندش گوهری رب زمین

هب عالم نیاورده هرگز خدا 
هب خوبی چنین رهبری رب زمین

که از باور سبز آئینه اه 
بتابد مه دیگری رب زمین

 سائل لواسانی

ان
ائی

ا باب
شی

عر
س: 

عک
 

مخترع و محقق جوانی که دنیا او را می شناسد 

تولید برق در لواسان 
شللهر ما جوانان الیقللی دارد. چه 
آنهایی کلله در درس و دانشللگاه 
موفق اند و چه آنهایی که در ورزش. 
خوشبختانه در این روزها و سال ها 
همیشه خبرهای خوبی از موفقیت  

جوانان لواسانی شنیده ایم.
در این شللماره هم با جوانی آشنا 
می شوید که چندین ثبت اختراع 
دارد و کارهایش به خارج از ایران 
هم رفته و البته چند کشللور هم او 
را دعوت بلله همکاری کرده اند؛ اما 
خودش می گویللد تعلق خاطرش 
به ایران و عشللقش به کشور، او را 
ماندگار کللرده و در حللال حاضر 
همیللن جا مشللغول کار و تحقیق 
اسللت. او در سیسللتم های انرژی 
پایدار یا نللو دارای دو ثبت اختراع 
جهانی اسللت و در زمینه معماری 
سللبز هم عاوه بر مقاالت متعدد 
در نشللریات تخصصللی و معتبللر 

بین المللی، تجربیات مهمی دارد.
حمیدرضللا بابایللان )فرسللیابی( 
متولللد ۱368 اسللت و از پللدری 
بابلسری و مادری لواسانی که اتفاقاً 
فرهنگی هم هسللتند به دنیا آمده 
و یک خواهر و یک بللرادر دارد. از 
دبیرستان یاسر دیپلم گرفته و پا به 
دانشگاه گذاشت و بورسیه دانشگاه 
اوهایوی آمریکا را نیللز در پرونده 
تحصیلی اش دارد. او در حال حاضر 
هم با سه ثبت اختراع )دو اختراع 
در زمینلله سیسللتم های انرژی و 
یکی هم کلکتورهای حلقه ای( در 
مسللابقات مختلفی شرکت کرده 
و در اردیبهشللت همین امسال در 
مسللابقات مخترعین اروپا، مدال 
طای رشته انرژی تجدیدپذیر را 
گرفته و در جشللنواره های داخلی 

هم مدال های مختلفی دارد. 
با این جللوان موفق شللهر ما چند 
ساعتی را گپ زدیم. او از عاقه ها و 
دلمشغولی و دغدغه هایش برایمان 

گفته که جالب به نظر می رسد...
 شکستن سد انحصار

کشللورهای مختلللف دنیللا بویژه 
کشللورهای اروپایللی و آمریکا در 
زمینه انللرژی تجدیدپذیر، رقابت 
سخت و سنگینی دارند. تکنولوژی 
این رشته انحصاراً در اختیار آمریکا 
و چند کشللور اروپایی اسللت که 
به طللور دائم هم در حللال نوآوری 
هسللتند. نکته جالب این طرح آن 
اسللت که شللما نمی توانید با یک 
جسللت وجو در اینترنت و یا منابع 
خاصی بلله اطاعات سللاخت آن 
پی ببرید. آمریکا و آلمان پیشللتاز 
ایللن کار هسللتند. ما در ایللران با 
مدل سللازی توانسللتیم بیللن ۱0 
کشور دارای این علم قرار بگیریم. 
یکی از فعالیت هایللی که در حال 
حاضللر در ایران پیگیری شللده و 
پیشرفت کرده اسللت نانو و انرژی 
تجدیدپذیر است. ما از نظر صنایع 

هللم نیروگاه های خورشللیدی )یا 
سللیکل ترکیبی( شللیراز را داریم 
که 250 مگاوات است که در حال 

گسترش است.
 شهر پایدار سبز

 مللا دارای چهللار نللوع انللرژی 
تجدیدپذیر در کشللور هسللتیم؛ 
خورشید، باد، آب و زمین گرمایی 
که اگللر فرهنگ مدیریللت هزینه 
در بیللن عمللوم مللردم و ادارات و 
سازمان ها نهادینه شود می توانیم 
امیدوار باشللیم که با اسللتفاده از 
این نوع انرژی، صاحب کشللوری 
به غایت سالم باشیم. ما در همین 
لواسللان امکان اسللتفاده از انرژی 
خورشللید و بللاد را داریللم، اگللر 
بخواهیم لواسللان را به عنوان یک 
شللهر پایدار سللبز نگاه داریم باید 
بتوانیم از چنین منابعی اسللتفاده 

کنیم.
 ساخت سیستم های تری.دی 
سیسللتم های خورشللیدی بلله 
دو دسللته تقسللیم می شللوند؛ 
سیستم های ترمال و سیستم های 
فتوولتللاگ که این سیسللتم قادر 
است در سایه نور هم مورد استفاده 
قرار بگیرد؛ یعنی نیمه دوم سال که 
معموالً هوا ابری اسللت و خورشید 
کمتری وجللود دارد کامللًا قابل 
استفاده است. حتی اگر برف هم بر 
روی پَنل های این نوع باشد باز هم 
قابل بهره برداری و استفاده است. 

اسللتفاده از پَنل هللای فتوولتاگی 
برای ایجللاد بللرق و گرمایش در 
سللاختمان ها و ادارات عللاوه بر 
اینکه نیاز به نللور و گرما را تأمین 
می کند، با نصب این پَنل ها می توان 
از ایجاد رطوبت در سللقف و نفوذ 
آب در سللاختمان جلوگیری کرد 
و همچنین از گرم شللدن سقف و 
یا سرد شللدن زیاد آن جلوگیری 
می کند. معموالً این پَنل ها با زاویه 
45 درجه و به عرض جغرافیایی و 
مدار تابشی خورشللید کارگذاری 
می شللوند. سیسللتم دیگری هم 
داریم که مسللیر حرکت خورشید 
را طی می کند و تابش خورشللید 

روی صفحه را همیشه با زاویه 90 
درجه در خود نگاه مللی دارد. این 
سیسللتم دوطرفه اسللت که اتفاقاً 
خود ما این نوع را سللاخته ایم. ما 
حتی سیسللتم های تری.دی هم 
برای زمستان ساخته ایم که با زاویه 
تابش خورشید هماهنگ می شود.

 تولید آب شیرین
تولیللد آب شللیرین و ارزان بللا 
دسللتگاه های مولتللی ام. ای. دی 
که چند مرحله ای و از نظر صنعتی 
بسیار پیشللرفته هسللتند، انجام 
می شللود. تکنولوژی ساخت آن را 
هم همه کشللورها ندارند که البته 
ایران دارد. ما در ایران با مهندسی 
معکوس به این تکنولوژی دسللت 
پیدا کردیللم. مولتللی ام. اس. اف 
و مولتی افکت هللا چند مرحله ای 
هستند که آب را با درصد خلوص 

بسیار باال تولید می کنند. 
بیشترین حد اسللتفاده تولید این 
نوع آب در صنعت اسللت؛ صنایع 
اتمی و  غیره. ما در این سیستم از 
انرژی خورشیدی استفاده کردیم. 
ما طراحی سیکل شیرین سازی را 
انجللام دادیم و بسللنده نکردیم به 
تولیللد ُکلکتور؛ چللون کلکتور که 
بللوده، ما باید طراحللی می کردیم 
کلله آب را بلله بهتریللن شللکل 

شیرین سازی کنیم. 
ایللن سیسللتم هزینلله تولید آب 
شیرین را بسللیار پایین آورده و به 
حدود هر مترمکعللب 300 تومان 
رسانده  اسللت. کشللورهایی مثل 
عربسللتان و امارات و کشللورهای 
حوزه خلیج فارس بسللیار نیازمند 

این آب شللیرین کن ها هستند و ما 
در جنوب کشور خودمان هم این 
سیسللتم ها را مورد اسللتفاده قرار 

داده ایم.
 سیستمی که مشابه ندارد

 اختراع آب شیرین کن خورشیدی 
من در آمریکا که اختراعات خاص 
دنیا را به ثبت می رسللاند، به ثبت 
رسیده اسللت. در بحث کلکتورها 
نیز طراحی به گونه ای بوده اسللت 
که هم تولید برق کند و هم تولید 
گرما، که از کارهای خاص و نو بود 
و موقعیت خوبللی را برای ایران به 
وجود آورد. این سیسللتم مشللابه 
دیگری نللدارد. حاال هللر خانه ای 
می تواند بللرق و حرارت را خودش 
تولید کند و با نصب پنل و صفحه ها 
روی دیوار و سقف خانه ها این کار 
شدنی است. البته این روش، عاوه 
بر نماسازی، هنگام زلزله نیز چون 
پوسته سبکی است خسارت بسیار 
پایینی به ساختمان وارد می کند. 
با توجه به اینکه خط گسللل زلزله 
به ما در لواسان نزدیک است بهتر 
است  شهروندان به آنچه گفته شد 
توجه کنند. با نصب این نما شللما 
می توانید با نمایللی از چوب تولید 
حرارت و برق داشته باشید؛ حتی 
می توانید هوای سرد به ساختمان 
بفرسللتید. در مقیاس شهری این 

طرح بسیار کاربردی است. 
 کارت دعوت برای تامین آب

شرکت سوالراف ایکس آمریکا ما را 
برای همکاری در مورد تأمین آب 
کالیفرنیا دعوت کرده است و کشور 
عربسللتان، قطر، امارات، ترکیه و 
زیمنس آلمان چندین بار پیشنهاد 
داده انللد امللا در اینجا متأسللفانه 
اسللتفاده ای از ایللن تکنولوژی و 
علم نمی شللود. البته چون هزینه 
راه اندازی آن باالست فعًا به همین 
شکل مشغول هسللتیم. باور کنید 
این صنعللت می تواند سللودآوری 
خیلی خوبی داشللته باشد؛ ضمن 
اینکه بلله لحاظ زیسللتی و حفظ 
سامت کره زمین هم بسیار سالم 

است.


