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افتتاح معارفه

مناسبت خبر پلمپ

در هفتمی��ن روز از هفت��ه دفاع مق��دس، پل 
شهدای سبو با حضور مسئوالن و جمع کثیری 

از مردم لواسان یکشنبه 6 مهر ماه افتتاح شد.
به گ��زارش خبرنگار نش��ریه لواس��ان، در این 
مراس��م که با حض��ور خانمحم��دی فرماندار 
شمیرانات، فتاحی، شورکابی، نخلی و شیخی 
اعضای شورای ش��هر لواس��ان، حمدحیدری 
بخشدار، زارعی رئیس شورای بخش، تیموری 
فرمانده س��پاه ناحیه الغدیر، فیروزه ای رئیس 
کالنت��ری، ابراهیم��ی مس��ئول راهنمای��ی و 
رانندگی لواسان، جمعی از کارکنان شهرداری، 
کارکنان آتش نش��انی، خانواده ش��هدا و مردم 
لواس��ان برگزار ش��د، خانمحمدی، فرماندار 
شهرستان شمیرانات، با گرامی داشت هفته دفاع 
مقدس و تجلیل از ش��هدا، جانبازان،ایثارگران 
و خانواده ه��ای آن��ان گف��ت: ج��ا دارد از 
دس��ت اندرکاران این پروژه عمران��ی از جمله 
مسئوالن و کارکنان شهرداری، اعضای شورای 
ش��هر، پیمانکار و تمامی کسانی که در ساخت 
پل سبو همکاری صمیمانه داشتند، تشکر کنم. 
وی افزود: با توجه به کم عرض بودن پل قدیم، 
گره ترافیکی در این منطقه تش��کیل می ش��د 

و مردم برای رفت و آمدن از آن دچار مش��کل 
بودند. به این دلیل ش��هرداری لواس��ان تالش 
کرد این پروژه هرچه س��ریع تر اجرا ش��ود و به 
بهره برداری برسد. آرزو داریم پروژه های دیگر 
در دست اجرا نیز با قوت و با دقت نظر فنی باال 

هر چه زودتر به مرحله بهره برداری برسد.
فرماندار ش��میرانات ادامه داد: من دو پروژه را 
پیش��نهاد می کنم و از ش��هردار و شورای شهر 
درخواس��ت دارم که آن ه��ا را ب��ا اولویت ویژه 

ببینند. درخواس��ت اول مربوط به جاده آبشار 
است، به لحاظ اینکه در آنجا ماجرایی داشتیم 
و عزیزانی را از دست دادیم و مردم این منطقه 
مصیبت زده اند. بنابراین، از دوستان درخواست 
دارم برنامه ریزی کنند و طرح آن را تهیه نمایند 
تا این پروژه اجرا شود. وی افزود: درخواست دوم 
بحث بازگشایی محور لواسان بزرگ است. ما سد 
را شکستیم و مسئوالن منابع طبیعی را از نظر 
کارشناسی قانع کردیم تا در این زمینه همراهی 

کنند. این بن بس��ت باید برای همیشه شکسته 
و این راه باز ش��ود.  خانمحم��دی ادامه داد: ما 
نمی پذیریم که یک دهستان با مرکز بخش بعد 
از 35 سال گذر از انقالب هنوز جاده اش خاکی 
باشد. آقای عبدی نژاد، مدیر کل منابع طبیعی، 
پذیرفت جنگل را برای ایجاد فضای سبز عمومی 
و نیز س��اخت جاده دسترسی به لواسان بزرگ 
را به شهرداری لواس��ان واگذار کند. بنابراین، 
این پروژه ها بسیار کلیدی اند و هر چه سریع تر 
باید به آن ها رسیدگی کنیم. وی افزود: با توجه 
ب��ه ظرفیت هایی که در لواس��انات وجود دارد، 
باید ش��اهد عمران و آبادانی بیشتری در اینجا 
باشیم و کارهای فرهنگی گسترده ای در سطح 
این منطقه ب��ه اجرا درآید. ل��ذا تصمیم داریم 
با اس��تفاده از نیروهای بومی شورای فرهنگی 
بخ��ش را در جهت رونق و توس��عه فرهنگی و 
ارزش های اس��المی و بومی راه ان��دازی کنیم. 
فرماندار ش��میرانات در پای��ان گفت: مدیریت 
جهادی شعار نیس��ت، بلکه آن را در عمل هم 
می شود اجرا کرد. ساخت س��الن تربیت بدنی 

و پل سبو دو نماد یک مدیریت جهادی است. 
...ادامه در صفحه2

با حضور مقامات استانداری تهران ، فرمانداری شمیرانات و اعضای شورای اسالمی شهر لواسان؛ 

صفحه 7-6

محـرم در 
لواسـان

گزارشی درباره برگزاری 
مراسم عزاداری ماه محرم 
در محالت لواسان

مراسم معارفه شهردار جدید لواسان با حضور مسئوالن استانداری 
تهران، فرمانداری ش�میرانات، ادارات لواس�ان و جمع�ی از مردم 
سه شنبه 22 مهرماه در سالن اجتماعات بخشداری لواسان برگزار 

شد.
به گزارش خبرنگار نشریه لواسان، در این مراسم، ضمن تشکر از سیروس 
قدرتی شهردار سابق و موسوی سرپرست شهرداری، علی مرادی به عنوان 
ش��هردار جدید لواسان معرفی شد. در این جلس��ه که با حضور نماینده 
مردم شمیرانات در مجلس شورای اس��المی، فرماندار شمیرانات، مدیر 
کل دفتر فنی استانداری تهران، اعضای ش��ورای اسالمی شهر لواسان، 

بخشدار لواسان و دیگر مسئوالن شهری برگزار شد، پس از تالوت آیاتی 
از قرآن مجید و پخش سرود جمهوری اسالمی، مجید فتاحی، رئیس 
شورای اسالمی شهر لواسان با قدردانی از خدمات قدرتی، شهردار سابق 
لواسان، گفت: با استعفای وی، شورای شهر طی جلسات متمادی، از میان 
تعداد زیادی که به این ش��ورا معرفی شدند، علی مرادی را با اکثریت آرا 
به عنوان شهردار انتخاب کرد. وی افزود: با توجه به وظیفه خطیری که 
داشتیم، به دور از هرگونه کاغذبازی و براساس رایزنی هایی که در مورد 
شهردار جدید انجام شد و با توجه به سوابق و موفقیت هایی که مرادی در 
جایگاه شهردار و فرماندار داشته است، صالح را بر این دیدیم که انتخاب 

شایسته ای داشته باشیم؛ زیرا لواسان از نظر جغرافیایی و آب  و هوایی و 
اینکه گردش پذیر است، بخش حساسی است.

رئیس شورای شهر همچنین گفت: از مردم خوب شهرمان می خواهم که 
انتقادها و پیشنهادهای خود را برای اداره بهتر شهر در اختیار ما بگذارند 

و همچنان حامی شورا باشند. 
سپس عزت اهلل خانمحمدی، فرماندار شهرستان شمیرانات، با تشکر از 
حضور شرکت کنندگان گفت: باید خاطرنشان کنم ما جابه جایی مدیریت 

داریم، نه جابه جایی قدرت. 
ادامه در صفحه2

شهردار لواسان از پروژه های در دست اقدام بازدید کرد
صفحه2

پل شهدای سبو افتتاح شد

بنا به گزارش خبرنگار نشریه 
لواسان کارخانه شن و ماسه و 
بتن که در ابتدای ش��هر و در 
کن��ار اداره راه و شهرس��ازی 
لواسان واقع ش��ده بود پلمپ 

شد.
بیژن مقیم��ی رئی��س اداره 
محیط زیس��ت شهرس��تان 
ش��میرانات در این زمینه به 
خبرنگار نشریه گفت: با توجه 
به آلودگی های��ی که کارخانه 
برای مردم شهر و آب رودخانه 
جاج��رود ایجاد می ک��رد و با 

توجه به همکاری شورای شهر 
و با دستور دستگاه قضایی این 

کارخانه پلمپ شد.
وی افزود:  در حال پیگیری و 
اقدامات قانون��ی در خصوص 
پلمپ ک��ردن یک��ی دیگر از 
کارخانه های ش��ن و ماس��ه 
هس��تیم که در همان حوالی 
و البته با همان ش��رایط ایجاد 
آلودگی آب و هوا مش��غول به 

فعالیت می باشد. 
ب��ه زودی آن مجموع��ه نیز 

پلمپ خواهد شد. 

کارخانه شن و ماسه و بتن ورودی شهر لواسان پلمپ شد

مراس��م معارفه امام جمعه منطق��ه جمعه 93/7/18 س��اعت 10 صبح در محل 
بخشداری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار نشریه لواسان، در این مراسم که با حضور حجت السالم علیزاده 
معاون سیاسی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، حجت السالم یاسینی رئیس 
دفتر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان تهران، دکتر الله افتخاری نماینده 
مجلس شورای اسالمی، فتاحی، ش��ورکابی، صالحی زاده، نخلی و شیخی اعضای 
شورای اسالمی شهر، حمدحیدری بخشدار، زارعی رئیس شورای بخش، اعضای 
شورای شهر اوشان، فشم، میگون و شمشک، تیموری فرمانده سپاه ناحیه الغدیر، 
فیروزه ای رئیس کالنتری و جمع زیادی از مس��ئوالن ادارات لواس��انات و رودبار 
قصران برگزار شد، حجت االسالم سید سعید لواسانی به عنوان امام جمعه جدید 
معرفی شد.  در این مراسم، حجت السالم والمسلمین یاسینی ضمن گرامی داشت 
یاد مرحوم حجت االسالم دعاگو گفت: شورای سیاست گذاری ائمه جمعه در اولین 
فرصت نس��بت به انتخاب حجت االسالم و المسلمین حاج سید سعید لواسانی به 
عنوان امام جمعه اقدام کرد و امروز نماز جمعه این بخش با حضور حجت االسالم 
والمسلمین لواس��انی بر پا می شود. وی افزود: در جلس��ه ای که چند روز قبل در 
بخشداری لواسانات بر پا شد، مقدمات این مراسم را در خدمت دوستان برنامه ریزی 
کردیم تا بتوانیم آنچه که رضایت حق است را بر پا کنیم. هم اکنون در سراسر کشور 
نزدیک به 800 نماز جمعه و در اس��تان تهران به جز تهران، 37 نماز جمعه اقامه 
می شود. او با بیان اینکه مردم این منطقه مردمی خداجو و انقالبی اند و خانواده های 
معظم شهدا در میان آن ها کم نیس��ت، درباره حجت االسالم سید سعید لواسانی 
گفت: ایشان از سادات بزرگواری است که ریشه بسیار طوالنی در این منطقه دارند. 
همچنین پدر، عمو و عموزاده های ایش��ان از سلس��له مراجع روحانیت و علمای 
بزرگی اند که از نزدیکان حضرت امام )ره( بودند.  سپس حجت االسالم و المسلمین 
علیزاده در سخنانی با اشاره به فعالیت های فرهنگی و مدیریتی امام جمعه جدید 
لواسانات گفت: حجت االسالم لواس��انی در حوزه فرمانده سپاهی نقش داشتند و 

عهده دار معاونت فرهنگی بنیاد شهید بودند.  
در پایان این مراسم، حکم امام جمعه از سوی حجت السالم و المسلمین یاسینی 
به حجت االسالم سید سعید لواسانی تقدیم شد. سپس جمعیت حاضر به همراه 
مسئوالن ابتدا به گلزار شهدای گمنام رفتند و مزار شهدا را گلباران کردند و پس 

از آن عازم مصالی نماز جمعه شدند.
به این ترتیب، حجت الس��الم حاج سید سعید لواسانی اولین نماز جمعه خود را با 

حضور انبوه مردم در مصلی قائم شمیرانات برگزار نمود.          

مراسـم معارفه حجت االسـام سـید سعید 
لواسانی امام جمعه منطقه برگزار شد

تاسوعا و عاشورای حسینی 
تسلیت باد.
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در شب پرش�کوه عید غدیر، مراسم 
جشنی همگانی توس�ط شهرداری و 
شورای ش�هر با حضور بیش از 5 هزار 

نفر از مردم لواسان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار نش��ریه لواسان، این 
مراسم از ساعت 4 عصر روز یکشنبه در 
مجموعه ورزشی شهدای لواسان آغاز شد 

و تا پاسی از شب ادامه داشت. 
در جشن عید غدیر، پس از تالوت 
آیات��ی از ق��رآن مجی��د و پخش 
س��رود جمهوری اسالمی، محمود 
شهریاری، مجری برنامه، فهرست 
برنامه های تدارک ش��ده برای این 
ش��ب را به اطالع شرکت کنندگان 
رساند و س��پس برنامه ها به ترتیب 

اجرا شدند.
در این مراس��م، فرماندار ش��میرانات و 
مسئوالن ش��هری در کنار مردم حضور 

داشتند. 
همچنین حضور مردم چند س��اعت 
پی��ش از ش��روع مراس��م در محل 
برگ��زاری آن و ماندنش��ان با وجود 
هوای سرد تا ساعت 21 شب، نشان 
از عالقه مندی شهروندان به برگزاری 

این گونه مراسم دارد.
 ***

در پایان جشن، نظر چند تن از حاضران 
را در م��ورد برنامه ها و نحوه برگزاری آن 

پرسیدیم: 
محم��ود کرم��ی می گوید: م��ن با 
خان��واده ام به توصی��ه فامیلمان که 
شهروند لواسان است، در این جشن 
حضور پی��دا ک��ردم و درمجموع، از 
برنامه ه��ای آن راض��ی هس��تم، اما 
خواننده آن چنگی به دل نمی زد. ما 

سرما را تحمل کردیم که چیز خوبی 
بشنویم ولی این اتفاق نیفتاد.

مرضیه چناری چنی��ن نظر می دهد: 
برنامه ش��اد و مفرحی اس��ت، ولی ای 
کاش بخش های زائد آن که مورد پسند 
و توجه مردم نیس��ت، انجام نمی شد. 
به هر ح��ال، از همه دس��ت اندرکاران 

تشکر می کنم.
خانمی که با دو فرزند نوجوانش به مراسم 
آمده اس��ت، می گوید: از کلیت جش��ن 
راضی ام، ولی از بخش تقدیرها و خواننده 
گالیه مندم. به نظرم، مراسم سال گذشته 

از امسال بهتر بود.
ش��رکت کنندۀ دیگری اظه��ار می دارد: 
باید بخ��ش خانم ها و آقایان جدا ش��ود. 
همچنی��ن این گونه جش��ن ها در هوای 

گرم تری برگزار شود.
گزارش خبرنگار نشریه لواسان همچنین 
حاکی اس��ت پس از پایان مراسم جشن 
عی��د غدیر خ��م، نحوه برخ��ورد برخی 
شرکت کنندگان از جمله نسبت به حفظ 
و نگهداری چم��ن ورزش��گاه و نظافت 

محیط شایسته و درخور نبود. 

در حاشیه مراسم
  بسیاری از تماشاچیان در ردیف های 
آخر به جای نشس��تن برروی صندلی ها 

ایستاده بودند.
  بی��ش از 5 ه��زار صندل��ی در همان 

ساعات اولیه شروع مراسم پر شده بود.
  هرک��س هرچه خورد زبال��ه آن  را در 
محل نمایش جشن رها کرد، زیراسطلی 

برای جم��ع آوری زبال��ه در محل تعبیه 
نکرده بودند. 

  برخ��ی از م��ادر و مادربزرگ هایی 

که دعوت ش��ده بودند. تا در مس��ابقه 
حضوری برروی سکو ش��رکت کنند، 
گاه در پاسخ به سواالت نام سریال های 
ش��بکه های ماه��واره ای را عن��وان 

می کردند!
  یکی از ب��رو بچه ه��ای تدارکاتی 
گروه نمایشی جشن به عکاس نشریه 
لواسان اخطار داد تا از مراسم عکس 

نگیرد!؟  
  پخش کلیپ تبلیغاتی ش��هرداری به 
عنوان ول��ه میان برنامه غلط انش��ایی و 

امالیی عجیبی داشت!
  بیش��ترین جمعیت حاضر در مراسم 
را اول بچه ها و س��پس خانم ها تشکیل 

داده بودند.
  آمار تشویق ها نشان داد پربیننده ترین 
بخش های جشن برنامه فیتیله و حسن 

ریوندی بود.
  حض��ور نیروه��ای آتش نش��انی 
لواس��ان با تجهیزات و نفرات کامل 
مشهودترین بخش حضور کارکنان 

شهرداری بود.

ب��ه مناس��بت هفت��م مه��ر »روز 
آتش نش��انی و ایمنی«، مراسمی 
با حضور اعضای ش��ورای اسالمی 
ش��هر، مدی��ران ش��هرداری و 
ن  ختما ر س��ا ن د نا تش نش��ا آ

آتش نشانی لواسان برگزار شد. 
به گزارش خبرنگار نشریه لواسان، 
در ابتدای این مراس��م ک��ه برای 
قدردان��ی از تالش آتش نش��انان 
و گرامیداش��ت خاط��ره مرح��وم 
محم��د بابای��ی برگزار ش��د، پس 
از ت��الوت آیاتی از ق��رآن مجید، 

علی ش��یرخانی، مس��ئول واحد 
آتش نش��انی ش��هرداری لواسان، 
گزارشی از عملیات و عملکرد این 

واحد را ارائه کرد.
 وی همچنین برخ��ی کمبودها و 
نیازهای آتش نشانی را یادآور شد 
که مس��ئوالن ذی رب��ط حاضر در 
مراسم برای رفع آن ها قول مساعد 

دادند. 
س��پس مجی��د فتاح��ی رئی��س 
ش��ورای اس��المی ش��هر ضم��ن 
تبریک روز آتش نشانی و ایمنی به 

آتش نشان های لواسان، از عملکرد 
آن ها تقدیر و تشکر کرد.

در ادامه، به ط��ور ویژه از فرزند 
ارش��د محمد بابایی ب��ه عنوان 
نماین��ده خان��واده آن مرحوم، 
تقدی��ر و قدردان��ی گردید.  در 
پایان، به رس��م یادب��ود و برای 
قدردانی از زحمات آتش نشانان، 
توسط مسئوالن ش��هرداری و 
اعضای شورای اس��المی شهر 
لوح های تقدی��ر به همراه هدیه 

به همه آنان اهدا شد.

تقدیر از آتش نشانان لواسان در روز آتش نشانی و ایمنی

برگزاری جشن بزرگ همگانی 
شهرداری، کمیسیون ماده 100 و 

دیوان عدالت اداری
 مسعود فتاحی)ماهوتچیان(

یکی از مراجع عمومی که بیشترین مخاطب مردمی را دارد، شهرداری 
است )براس��اس قانون مصوب سال 1283 خورشیدی نامش بلدیه و 
ش��هردار نیز کالنتر نامیده می ش��د(. اختیارات شهرداری به موجب 
مقررات، بس��یار گسترده و حجم وس��یع خدماتی که موظف به ارائه 
آن هاس��ت، حکایت از جایگاه ویژه این نه��اد مردمی دارد. بی جهت 
نیست که در کش��ورهای پیشرفته و مترقی، ش��هردار مقامی بسیار 
باالتر از مشاغل دولتی به معنای عام )اعم از مجریه و مقننه و ...( دارد.
 نظم و نظام ش��هری، اعم از اقدامات عمرانی از قبیل نظارت بر ساخت و 
سازهای شخصی و س��اخت اماکن عمومی  همچون کتابخانه و سینما ... 
و حتی غسالخانه به عهده شهرداری گذاشته شده است. به همین دلیل، 
مدیران آن  بای��د دارای صالحیت الزم چه از نظ��ر دارا بودن تحصیالت 
آکادمیک و چ��ه از بابت تجربه کاری و صداقت باش��ند واال به روزمر گی 
افتاده، کالن نگری و پیش بین��ی امور آینده ش��هری از دید اجرایی دور 
می ماند و درنتیجه، عمران ش��هری از توس��عه الزم برخوردار نش��ده و 
محرومیت ش��هروندان از امور رفاهی را به دنبال خواهد داشت. در حالی 
که اگر مدیران کاردان و آگاه به وظایف در مصدر امور قرار گیرند، شهر و 
امور شهری روز به روز سرو سامان بیشتر و تأمین امنیت و آسایش و نظم، 

شکل و شمایل قابل قبول و پسندیده ای خواهد گرفت.
پس از این مقدمه که به منظور آگاهی نسبی از عملکرد شهرداری 
ذکر شد، باید گفت بیشترین دل مش��غولی مردم در مراجعات به 
شهرداری نیاز به اخذ پروانه جهت ساخت و ساز شخصی است و 
دست و پنجه نرم کردن با انبوهی از مقررات که سد و مانعی برای 
تقاضای مالکین در میزان سطح اشغال و یا طبقات اضافی خواهد 
بود، آنان را به کمیس��یون ماده 100 قانون شهرداری می کشاند. 
این کمیسیون وظیفه قانونی دارد از عملیات ساختمان های بدون 
پروانه و یا مخالف ضوابط به وسیله مأمورین خود جلوگیری نماید. 
براس��اس تبصره یک ماده 100،چنانچ��ه بناهای احداثی خالف 
مشخصات مندرج در پروانه ساخت باش��د،رأی به قلع )تخریب( 
تمام یا قسمتی از بنا یا اخذ جریمه داده می شود. این کمیسیون 
متشکل از نمایندگان وزارت کشور و قوه قضاییه و یکی از اعضای 
شورای شهر با حضور نماینده ش��هرداری بدون داشتن حق رای 
است. در صورت اعتراض مالک، رسیدگی مجدد توسط کمیسیون 
تجدید نظر که اعضای آن غیر از اعضای کمیسیون بدوی است، در 
مهلت مقرر انجام و درنهایت، مبادرت به صدور رای نهایی می شود. 
عمده قیل و قال، در این جایگاه بوده و منشأ فسادهای احتمالی، 
تمنای آنان به عدم رعایت ضوابط اجرایی کمیسیون های بدوی و 
تجدید نظر می باشد. مالک در اغوای رویای احداث بنای مسکونی 
در چندین طبقه با سطح اشغال اس��راف گونه به افرادی مراجعه 
می نماید که آنان نیز جز مال اندوزی های نامش��روع به هیچ چیز 
دیگر نمی اندیشند و مصلحت شهر خود را که میراث فرزندانمان 
خواهد بود، به مبلغی فروخته و همت و عزم خود را جذم می کنند 

تا خالف مقررات صورت پذیرد. 
 ما وارث پیش��ینیان و مورث آیندگان هستیم. به جای احترام به 
مقررات که علی القاعده برای رفاه و آسایش آینده این اقلیم طراحی 
شده است، نیاییم متاعی به جیب زده، هم شهر را آلوده و هم ادارات 
را از سالمت کاری منحرف کنیم. عقالنی ترین و مناسب ترین اقدام 
در صورتی که تصمیم کمیس��یون را برخالف مقررات و ضوابط و 
یا حق و انصاف می دانیم، با در اختیار گرفتن متخصص مربوطه، 
مراجعه به دیوان عدالت اداری و تظلم خواهی است. دیوان عدالت 
اداری براساس اصل 173قانون اساسی نهادی است که به موجب 

ماده 13قانون تشکیل شده وظایف آن عبارت است از:
1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا 
حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها 

و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و ... 
2- رس��یدگی به اعتراضات و ش��کایات از آرا و تصمیمات قطعی 
دادگاه های اداری و ... کمیسیون هایی مانند کمیسیون مالیاتی، 

شورای کارگری و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری های.
 به نظر می رسد ذکر عبارت دادگاه های اداری و کمیسیون هایی 
مانن��د کمیس��یون م��اده 100 جنب��ه تمثیلی داش��ته باش��د. 
درنتیجه،اصل بر این اس��ت هر کمیس��یونی در ادارات دولتی و 
شهرداری ها تصمیمی اتخاذ نماید که مورد اعتراض مردم باشد، 
در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی می باشد. مثاًل آراء کمیسیون 
ماده 77 و یا کمیس��یون بند 2ماده 55 و ... تمام��اً قابل طرح در 
دیوان عدالت اداری است. فقط آنچه به نظر واجد ابهام بوده و قابل 
رس��یدگی در دیوان عدالت اداری نیست، تصمیمات کمیسیون 
توافقات است که معموالً به منظور صدور مجوز طبقات اضافی و 
... تشکیل می گردد و یکی از منابع درآمد برای شهرداری هاست؛ 
ولی وجاهت قانونی نداش��ته و در قوانین مربوط به ش��هرداری ها 

کمیسیونی به این نام وجود ندارد.
بنابراین، تمام اف��رادی که به نحوی از تصمیم کمیس��یون ماده 
100اعم از بدوی یا تجدید نظر اعتراض دارند، می توانند به دیوان 
عدال��ت اداری که در خیابان بهش��ت، ضلع جنوبی پارک ش��هر 
استقرار دارد با تقدیم دادخواست   تظلم خواهی نمایند. این رویه 

می تواند مزایای زیر را داشته باشد:
 1- از صرف هزینه های غیر قانونی و قابل اعتنایی که واسطه های 

نااهل از مالکین می گیرند، جلوگیری کند. 
2- به سالمت نظام اداری کمک کند تا با همت مدیران صدیق و 

الیق شهرداری این نظام اداری اصالح شود.
3- از افتادن نیروهایی که در س��ال های آتی می توانند منشأ اثر و 
خدمت به شهروندان و شهرداری و توسعه و عمران و آبادی شهر 

لواسان باشند، به ورطۀ نابودی جلوگیری کند.
4- امنی��ت روانی را که متأس��فانه ب��ه دلیل همی��ن انحرافات و 
خودخواهی ها و فزون طلبی ها موجب س��بقت مالکین در زیر پا 

گذاشتن مظلومین به نام قانون شده است، تأمین کند.
 با تصمیم و عمل خودمان، در س��اختن شهری سالم و شهرداری 

سالم تر مشارکت مستقیم داشته باشیم. 

تقدیر

...ادامه از صفحه اول 
حوزه سیاس��ت ح��وزه قدرت 
است، ولی حوزه مدیریت، حوزه 
خدمت اس��ت. اگ��ر جابجایی 
مدیری��ت ص��ورت گرفت��ه، 
جابه جایی ایده، تفکر، روش ها 
و راهبردهاس��ت. اینج��ا حوزه 
خدمت است و میثاق ما در این 
حوزه قانون است و رسیدگی به 
نیازهای مردم و اینکه ساختار 
منطقه چه چیزی را می طلبد. 

وی اف��زود: نقده��ای م��ن به 
مدیری��ت گذش��ته نیس��ت، 
می خواهم بگویم ویترین شهر 
لواس��ان به  هم ریخته اس��ت. 
اینج��ا منطق��ه گردش��گری و 
بهترین شهر استان تهران است 
و ب��ا تعامل با مردم، باید ش��هر 
خیلی بهتر از این ها ش��ود. لذا 
هم اندیشی مردمی مهم است. 
همچنین کسی از ما نمی پذیرد 
که مدیریت ش��هری، مدیریت 
فرهنگی نداشته باشد. این شهر 
نیازمند بس��ته ها و برنامه های 

فرهنگی است.
نمحم��دی در خص��وص  خا
برنامه ری��زی و برنامه محوری 
گف��ت: مش��اوره و تحقی��ق، 
حلق��ه مفق��وده ای اس��ت که 
باید بیش��تر ب��ه آن توجه کرد. 
اس��تفاده از تجربیات گذشته و 
برنامه ریزی ه��ای صحیح برای 

پیشرفت الزم است. 
فرمان��دار ش��میرانات در پایان 
سخنانش اظهار امیدواری کرد 
با توجه به مشکالت و معضالتی 
که لواس��ان با آن روبه رو است، 
شهردار جدید با اقتدار سعی در 
رفع مشکالت شهری و مردمی 

کند.
الل�ه افتخ�اری، نماین��ده 
م��ردم ش��میرانات در مجلس 
شورای اس��المی نیز گفت: به 
سهم خودم، از ش��هردار سابق 
و سرپرست ش��هرداری تشکر 
می کنم. ش��هرداری در مسائل 
روستاها به ما کمک بسیار کرد 
و در مس��ائل بهداشتی و حوزه 
س��المت همکاری های خیلی 

خوبی داشت. 
در ادام��ه، س�یروس قدرتی 
ضمن بیان خدماتی که توسط 

وی و همکارانش در مدت کوتاه 
خدمتش در ش��هرداری انجام 
گرف��ت گفت: نهایت س��عی ما 
بر این ب��وده که لواس��ان را به 
بهتری��ن ش��کل اداره کنیم تا 
جایی که در همین مدت کوتاه 
خدمات رسانی مفید و بسیاری 
داش��تیم. همچنین در ارتباط 
سایر ادارات با شهرداری موانع 
زی��ادی وجود داش��ت که مانع 
پیشرفت سریع کار می شد و ما 
توانستیم با تعامل با آن ها، این 

موانع را برطرف کنیم. 
سید مرتضی س�لیم آبادی، 
ن��ی  مدی��ر کل فن��ی، عمرا
اس��تانداری اس��تان ته��ران، 
س��خنران بعدی این مراس��م 
بود که گفت: با س��ه ش��اخص 
برنامه ریزی، کسب درآمد پایدار 
و تعام��ل متقابل ش��هرداری و 
شورا، می توان ش��هرها را رصد 
ک��رد و نتیج��ه گرفت ک��ه آیا 

شهری موفق بوده یا نه. 
وی درب��اره کس��ب درآم��د 
پای��دار اف��زود: بای��د ببینی��م 
کدام ش��هرداری توانسته است 
درآمد پایدار درس��ت کند. در 
حال حاضر، بیش از 80 درصد 
درآم��د ش��هرداری های م��ا از 
ع��وارض س��اختمانی و عمدتاً 
ماده 100 یعنی خالف اس��ت؛ 
ما داریم شهرفروشی می کنیم 
تا ش��هر را اداره کنی��م. دنیا به 

این نوع کار می خن��دد. درآمد 
پایدار هم یک کار میانی اس��ت 
که فعاًل باید در ایران اجرا شود 

و گرنه ش��هرداری های بزرگ 
دنیا شهرشان را از محل مالیات 

اداره می کنند. 

ن��ی  مدی��ر کل فن��ی، عمرا
استانداری استان تهران درباره 
تعامل بین ش��هرداری و شورا 

خاطرنش��ان کرد: مشکلی که 
وجود دارد تداخل و دخالت در 
کارهایی است که در اساسنامه 
ش��ورا وجود ندارد. اگر عزیزان 
مس��ئول می خواهند که مردم 
در ش��هر راج��ع به کارش��ان و 
مشکالت سازمانی آن ها حرف 
نزنن��د، باید این تعام��ل ایجاد 
شود تا ش��هرداری و ش��ورا در 
مسیر درست تری حرکت کنند.
وی ب��ه عن��وان ح��رف آخر 
گفت: لواسان یکی از بهترین 
ش��هرهای اس��تان ته��ران 
اس��ت، یعن��ی پرجاذبه ترین 
و باکیفیت تری��ن ش��هر این 
استان. با توجه به اینکه معدود 
شهرهایی در ایران این جایگاه 
وی��ژه را دارن��د، بس��یاری به 
این ش��هر نظر دارند؛ لذا باید 
ش��رایطی ایجاد ش��ود تا هر 
کس نتواند به نظر شخصی و 

سلیقه ای خود برسد.

برگـزاری مراسـم ختـم مرحوم 
دعاگو در حسینیه ناران 

در پی درگذش��ت حجت االس��الم محس��ن دعاگو، امام جمعه 
شمیرانات، مراسم ختمی با حضور مقامات شهرستان شمیرانات 

و جمعی از اهالی در حسینیه ناران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار نش��ریه لواس��ان، در این مراسم 
که از ساعت 15 روز شنبه 93/7/5 با حضور مقامات 
و مس��ئوالن شهرستان شمیران در حس��ینیه ناران 
آغاز ش��د، یاد این مجاهد انقالبی گرامی داشته شد. 
این گ��زارش می افزاید: حضور فرماندار شهرس��تان 
ش��میرانات و معاونان وی، اعضای شوراهای اسالمی 
شهرهای لواسان، رودبار قصران و شمشک، بخشداران 
و ش��هرداران مناطق یادش��ده، فرماندهان نظامی و 
انتظام��ی، رئیس حوزه قضایی لواس��انات، روس��ای 
ادارات ب��رق، گاز، آب و فاضالب، اوقاف و امور خیریه 
و مخابرات، ش��هردار و معاون شهرداری اسالمشهر و 
جمعی از مردم در مراسم مذکور، باعث تسلی خاطر 

بازماندگان آن مرحوم گردید.  

پل شهدای سبو افتتاح شد
...ادامه از صفحه اول

در این مراس��م، اهلل داد، معاون مالی اداری شهرداری لواسان، 
نیز گزارش��ی از اجرای پروژه احداث پل شهدای سبو و تعریض 
آن ارائه نمود. وی در این زمینه گفت: پل قدیمی س��بو در سال 
1360 توسط جهاد کشاورزی شهرستان شمیرانات ساخته شده 
بود و پس از 33 س��ال مشکالت اساسی داشت. لذا شهرداری با 
تجدید نظر و تملک اراضی نسبت به احداث پل جدید با عرض 
معبر مناسب اقدام کرد تا رفت و آمد به سبو کوچک، سبو بزرگ 
و تیمورآباد تسهیل شود. اهلل داد افزود: پروژه پل شهدای سبو در 
نیمه دوم سال 89 با برآورد اولیه حدود 40 میلیارد ریال توسط 
شهردار با همکاری سازمان همیاری ش��هرداری استان تهران 
برنامه ریزی ش��د و قرارداد آن بالفاصله پس از انتخاب پیمانکار 

منعقد گردید. 
معاون مالی و اداری شهرداری لواسان در پایان گفت: همکاران 
ما در واحد خدمات ش��هری و فضای س��بز در یک ماه اخیر به 
صورت شبانه روزی برای به انجام رساندن این پروژه فعالیت های 
زیادی داشتند که من همین جا از آن ها تقدیر و تشکر می کنم. 
در پایان مراسم افتتاح پل ش��هدای سبو، از مهندس امانت تاب 
مسئول واحد عمران، مهندس شجاعی مسئول واحد فضای سبز 
و مهندس جهانگیری که در این پروژه زحمات زیادی کشیدند، 

با اهدای لوح، تقدیر شد.
شایان ذکر است پل شهدای سبو به طول 400 متر و عرض معبر 25 

متر پس از افتتاح مورد بهره برداری قرار گرفت. 
  در حاش��یه ای��ن مراس��م، با مهن�دس امانت تاب، مس��ئول 
واحد عمران شهرداری لواس��ان، گفت وگوی کوتاهی داشتیم که 
می خوانید. وی در ابتدا گفت: کار تخریب پل سابق با عرض 7  متر، 
دهانه 8  متر و ارتفاع 5  از بس��تر رودخانه انجام و عملیات ساخت 
پل جدید با عرض عرشه  25 متر، دهانه 23 و ارتفاع 13 متر از بستر 
رودخانه آغاز ش��د. همچنین کار ساخت 14 پایه بتنی پل با ارتفاع 
11 متر از بستر رودخانه و ارتفاع فوندانسیون 4 متر به شکل دفنی 

صورت گرفت.
مسئول واحد عمران شهرداری افزود: در این پروژه برای تخریب 
پل قدیمی حدود 45 هزار مترمعکب خاک برداری، 1500 متر 
مربع تخریب آسفالت و 3200متر معکب تخریب بناهای سنگی 
و پله های قدیمی انجام گرفت. پس از آن، برای ساخت پل جدید 
300 ت��ن آرماتوربندی در پایه های پل، اجرای 280 تن س��ازه 
فل��زی، 3000 متر معکب بتن ریزی و 400 متر س��اخت دیوار 
سنگی صورت گرفت. مهندس امانت تاب در پایان گفت: اجرای 
جدول گذاری در حدود 100 متر طول و نیز نصب کفپوش اطراف 
پل در حدود 3000 متر مربع از دیگر اقدامات ما برای ساخت و 

راه اندازی پل شهدای سبو بوده است.          

خبر
شهردار لواسان معرفی شد

در شب پرشکوه عید غدیربا حضور مقامات استانداری تهران ، فرمانداری شمیرانات و اعضای شورای اسالمی شهر لواسان؛ 

مرادی، شهردار لواسان، جمعه 93/7/25  از 8 صبح  
تا ساعت 13 از سطح شهر و مجموعه فضای سبز و 

کارهای انجام شده بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار نشریه لواسان، در این بازدید، 
که مسئول واحد فضای سبز ش��هردار را همراهی 
می کرد، مرادی ابتدا از دره قاضی آباد )پارک بانوان( 

دیدار کرد و در جریان انجام امور آن قرار گرفت.

این گزارش می افزاید: شهردار لواسان ضمن بیان 
اینکه یکی از اولین اولویت های شهر اجرای فضای 
سبز این پارک است، درباره اتمام آن دستور أکید 

داد.
ش��هردار لواس��ان با توجه به اینکه قرار است یک 
ساختمان چندمنظوره با کلیه امکانات رفاهی در 
این مجموعه ساخته ش��ود، گفت: این کار باید به 

س��رعت انجام پذیرد و حتی اگر الزم باشد باید در 
چند شیفت کاری عملیات ساخت مجموعه انجام 
گیرد.  وی سپس از جنگل های لتیان دیدار کرد و 
در جریان مراحل تحویل جنگل به شهرداری قرار 
گرفت.  مرادی ضمن ابراز تأسف از آتش سوزی های 
رخ داده، این جنگل را یک��ی از بهترین و بکرترین 
مناطق جهت پ��ارک جنگلی دانس��ت. در ادامه، 
شهردار لواسان از س��اخت و سازهای منطقه سبو 
دیدن ک��رد و  از تخلیه نخاله در ای��ن منطقه ابراز 

تأسف کرد. 
وی همچنین به حاش��یه رودخانه جاجرود رفت و 
در مورد درختکاری و ایجاد فضای سبز با همکاری 
سازمان آب دس��تورات الزم را داد. در این زمینه، 
قرار شد نشست هایی با مس��ئوالن آب و فاضالب 

لواسانات برگزار شود. 
 شهردار همچنین جهت ایجاد محلی جهت نشیمن 

مس��افران و مراجعان به ش��هر لواس��ان و ساخت 
آالچیق  در پارک ها و همچنین بهسازی و بازپیرایی 
پارک ه��ا و بلوارها و ضرورت آش��نایی مس��ئول و 
کارشناس��ان فضای س��بز با علم روز کشاورزی و 

فضای سبز دستوراتی را ابالغ کرد. 
در پایان این بازدید چند س��اعته، ش��هردار با ابراز 
تاسف از اینکه این همه ظرفیت ها و توانایی شهر در 
محاصره سیم های خاردار گرفتار شده است، گفت: 
باید برای حل این مسئله به کمک همه دستگاه ها 
و مردم تدابیری اندیشیده شود تا شهر از وضعیت 
کنونی خارج ش��ود و به جایگاه شایس��ته خود در 

سطح کشور برسد. 
وی افزود: برای مث��ال، باید ارتش همکاری کند تا 
بتوانیم با یک کار مشارکتی زمین هایی که اکنون در 
حصار سیم خاردارها هستند، به نحو مطلوبی مورد 

استفاده همگان قرار گیرد.    

شهردار لواسان از پروژه های در دست اقدام بازدید کرد
خبر

علی مرادی، شهردار جدید شهر لواس��ان، ضمن قدردانی از 
انتخاب و توجه شورای شهر لواسان در انتخاب و اعتماد به وی 
گفت: بنده با شناخت کامل از لواسان این مسئولیت را پذیرفتم 
و به طور جدی به موقعیت استراتژیک آن توجه دارم. این شهر 
را به عنوان یک ظرفیت ملی تعری��ف می کنم، به لحاظ اینکه 
لواسان می تواند شهری توریستی باش��د و این ظرفیت را دارد 
که به هیچ عنوان متکی به درآمدهای روزمره نباشد. همچنین 
لواسان می تواند کانونی برای اش��تغال زایی و تحقق شعارهای 
دولت تدبیر و امید باش��د. من عالقه مندم تا ب��ا تمام وجود به 
مردم و ش��هدا و امام و رهبرم خدمت کنم و می خواهم حاصل 
تجربیات چندین ساله ام را در اینجا به کار بگیرم تا لواسان یکی 

از شهرهای پرجاذبه کشور شود.
وی درباره برنامه هایش افزود: این ش��هر ب��ا اقلیم طبیعی اش 
یک ثروت ملی اس��ت که باید از آن محافظت کنیم، اما مسئله 
مهم این اس��ت که س��ازمان هایی مثل محیط زیست، مسکن 
و شهرس��ازی و منابع طبیعی باید با ما هم��کاری کنند و این 
همکاری یک طرفه نخواهد بود. شهرداری اگر کمکی کند، حتماً 
باید توسط آن ها جبران شود. اگر اراضی را در اختیار شهرداری 
بگذارند، ما در آنجا طرح هایی را برای همه ایجاد می کنیم. من 

به طور جدی طرح هایم را دنبال خواهم کرد و هر تصمیمی که 
برای شهر لواسان گرفته شود، باید با مشارکت شهرداری لواسان 
باشد. این اطمینان را به همه می دهم که کارها را با اعمال قانون 
و طبق قانون پیش خواهم برد. شهردار مشخص و به کارش هم 
وارد است و اشراف دارد، بنابراین تصمیم گیری نهایی با شورای 
شهر و شهردار است. شورا و شهرداری تفاهم کامل دارند و ما با 

پشتیبانی شورای شهر قطعاً موفق خواهیم شد. 
وی در ادامه خاطرنشان کرد: برنامه مدونی دارم که در اجرای 
آن خودم نظارت وسیع و جامع خوهم داشت. اگر شخصی در 
شهرداری خاطی باشد و در پی کاغذبازی و توصیه باشد، وظیفه 
دارم اتخاذ تدابیر بازدارنده را لحاظ نمایم.  بنده  با وی برخورد 
جدی خواهم داشت و اجازه نخواهم داد کسی به اعتبار خدمت 
من خدش��ه ای وارد کند، زیرا این پس��ت را پذیرفتم تا بتوانم 
خدم��ات ارزنده ای را در جه��ت عملکرد قانونی ب��ه مردم این 
شهر ارائه کنم. در پایان این مراسم، هدایایی به رسم یادبود 
و قدردانی از زحمات س��یروس قدرتی و سیدرضا موسوی، 
تقدیم آنان شد. همچنین همراه با معرفی مرادی به عنوان 
شهردار، کتاب قانون نیز به صورت نمادین به وی اهدا گردید 

تا همواره مطابق با قانون عمل کند.

 متولد: 1342 
 تحصیالت: مرحله دفاع از دکترای مدیریت 

 سوابق: ش�هردار شهرهای نورآباد لرس�تان، پل دختر، 
نهاون�د، خمین و ای�الم، فرماندار پل دختر و گچس�اران، 
مشاور استاندار لرس�تان در امور اتباع و مهاجرین، عضو 
هیئت مدیره ش�رکت های اقتصادی و تولی�دی نفت طال 

خمین و شرکت امین بنادر کشتیرانی   

هم زم��ان با آغ��از هفته دف��اع مقدس، 
نمایش��گاه یاد یاران )نمایشگاه شماره 
یک سپاه ناحیه مقاومت بسیج الغدیر( با 
حضور مردم و مسئوالن شهری دوشنبه 
31 شهریور ماه س��ال 1393 در سالن 
شهدای تربیت بدنی شهر لواسان افتتاح 

شد.
این نمایش��گاه با هدف ترویج فرهنگ 
و خاط��رات 8 س��ال دف��اع مق��دس 
»گرامی داش��ت یاد و خاطره ش��هدا و 

جانب��ازان دف��اع مق��دس« توس��ط 
بس��یجیان بخش لواس��ان برگزار شد 
و ش��امل غرفه های مختلف��ی از جمله: 
قرآن و مهدویت )رفع ش��بهات دینی(، 
س��ایت تیراندازی، گردان امنیتی امام 
علی )ع( و اقتدار بس��یج، امداد و نجات 
ش��هرداری لواس��ان، نیروی انتظامی، 
بسیج شهرداری لواسان، فاوا )تجهیزات 
مخابراتی(، شهدای لواسان و جانبازان، 
دانس��تنی های دف��اع مق��دس، جذب 

نیروی بس��یج، ریحانه النبی)حجاب و 
عفاف(، انتخاب برتر )محصوالت عفاف 
و حجاب(، سبک زندگی اسالمی ایرانی، 
کودک و دفاع مقدس، کودک و نوجوان، 
خبرگزاری بسیج )بسیج پرس(، فضای 
مجازی و س��ایبری و ماک��ت عملیات 

خیبر بود. 
نمایش��گاه دفاع مقدس )ی��اد یاران( به 
مدت یک هفته پذیرای بازدیدکنندگان 

و عموم مردم بود.           

برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس )یاد یاران(

کار نصب سطل های پسماند تر 
و خشک در سطح شهر لواسان 

آغاز شد.
به گ��زارش خبرنگار نش��ریه 
لواسان، مسئول واحد خدمات 
ش��هری، در این زمینه گفت: 
چنانکه چند ماه قبل وعده داده 
بودیم، کار نصب س��طل های 
مخصوص پسماند تر و خشک 
در سطح معابر اصلی شهر آغاز 

شده است.
وی افزود: تالش می کنیم این 
کار به سرعت در تمامی سطح 
ش��هر نیز اجرا ش��ود.  مسئول 
واحد خدمات شهری همچنین 
گف��ت: هم اکن��ون کار نصب 

سطل های جدید پسماند تر و 
خش��ک در میدان قائم )عج( و 
ورودی شهر به پایان رسیده و 
آماده بهره برداری است. وی در 
پایان اظهار داشت: از شهروندان 
عزی��ز تقاض��ا داریم ح��ال که 
ب��ا ص��رف هزینه س��طل های 
یاد شده در حال نصب در سراسر 
ش��هر اس��ت، هنگام دفع زباله، 
نسبت به تر یا خشک بودن و قرار 
دادن آن در سطل مربوطه دقت 
و اهتمام الزم را بنمایند؛ چراکه 
ع��دم رعایت این مس��ئله هم از 
نظر بهداش��ت محیطی و هم از 
نظ��ر هزینه و کار انجام ش��ده 

زیانبار است.  

کار پاکس��ازی حاش��یه 
د  و ج��ر ن��ه جا خا د و ر

)لشگرک( انجام شد.
مس��ئول واح��د خدمات 
ش��هری، درباره این اقدام 
ش��هرداری ب��ه خبرنگار 
نش��ریه لواس��ان گفت: با 
کمک نیروه��ای مردمی 
و عالقه من��دان به حفظ 
ر  ، کا یس��ت محی��ط ز
پاکسازی حاشیه رودخانه 
جاجرود )لشگرک( انجام 

شد. 
 وی اف��زود: در پایان این 
عملیات، حج��م انبوهی 
از زباله ه��ای رهاش��ده 

ن��ه  در حاش��یه رودخا
جمع آوری و به محل دفن 

زباله هدایت شد.
او در ادامه اظهار داش��ت: 
بن��ا داریم از ای��ن پس با 
همکاری عالقه مندان به 
پاکیزگی محیط زیست، 
هر ماهه و یا هر دو ماه یک 
بار نس��بت به پاکس��ازی 
حاش��یه رودخانه ه��ا و 
ساحل س��د لتیان اقدام 
کنی��م. بدیهی اس��ت در 
ای��ن راه نیازمند حمایت 
و حضور مردم عالقه مند 
به ش��هر س��الم و پاکیزه 

هستیم.

با ش��روع فص��ل بارندگی، کار 
پاکس��ازی کانال ه��ا، نهرها و 
جوی های س��طح شهر توسط 
واحد خدمات شهری آغاز شد.

مسئول خدمات شهری در این 
باره به خبرنگار نشریه گفت: با 
توجه به اینکه منطقه لواس��ان 
دارای باغ��ات زی��ادی اس��ت 
و کانال ه��ا و نهره��ای آن به 
سرعت دچار افزایش رسوبات 
خاک و شن و برگ می شود و 
عماًل مسیر عبورهای سطحی 
مسدود می گردد، می باید در 
این فصل بیش از سایر فصول 
س��ال نس��بت به پاکس��ازی 
آن ه��ا اقدام ش��ود. بنابراین، 

در این زمینه م��ا اقداماتی را 
طبق زمان بندی برای نواحی 
مختلف آغ��از کردیم تا کلیه 
نهره��ا، کانال ه��ا و جوی ه��ا 
پاکس��ازی ش��ود. وی خطاب 
به مغ��ازه داران و فروش��گاه ها 
گفت: اگر همشهریان، خصوصاً 
صاحبان فروشگاه ها و مغازه ها 
کمک کنند ت��ا زباله کمتری 
داخ��ل نهره��ا و جوی های 
آب ریخته ش��ود، ع��الوه بر 
پاکیزگ��ی محی��ط زیس��ت 
و تأمین س��المت خ��ود، در 
هزینه ه��ا و وق��ت نیروهای 
شهرداری صرفه جویی زیادی 

خواهد شد.  

نصب سطل های پسماند تر و خشک 
آغاز شد

اجرای 
پاکسازی حاشیه جاجرود

همزمان با شـروع فصل بارندگی 
کار پاکسازی کانال ها پایان یافت

خبر
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گاهی الزم است فارغ از دل مش��غولی های روزمره 
زندگی، کمی بایستیم و با جریان دیگری از زندگی 
همراه شویم تا هم تلنگری باشد برای اینکه شکرانه 
سالمتی را به جا آوریم و هم فرصتی تا شاید همراه 
شویم و س��اعاتی خودمان را جدا کنیم از آنچه هر 

روزمان را پر کرده است.
 برای دیدن باغی که س��ردرش نام بهشت دارد، به 
خیابان گن��دم »جائیج« رفتیم؛ باغ��ی که روزهای 
جمعه میزبان میهمانانی است که می آیند تا خستگی 
یک هفته خود و خانواده ش��ان را در آن به در کنند. 
مجید صلحچی این باغ را اختصاص داده است به 
همه آن هایی که معلولیت جسمی و یا روحی دارند تا 
بیایند نفسی تازه کنند و یک روز را شاد باشند. البته 
محمود غایی هم شده  همه کاره باغ تا بتواند میزبان 
خوبی باشد و در این راه از هیچ کاری فروگذار نکرده 
اس��ت. البته خیرین خوبی هم هس��تند که بساط 

پذیرایی از مهمانان را فراهم می کنند.
 جمعه 93/7/11 ما هم میهمان این باغ و آدم هایش 
شدیم، کسانی که غصه هر کدامشان کافی است تا 
آدم را از پا در آورد؛ اما چه استوار و صبورند آن هایی 
که همراه شان هستند از پدر و مادر گرفته تا خواهر و 
برادر و دوست. آن ها می آیند تا با موسیقی و فضایی 
شاد روحیه شان عوض شود. در این میان، با تنی چند 
از میهمان ها گپی کوتاه زدیم که در ادامه می خوانید: 
سجاد هوشنگی 28 سال دارد، اما همه کارهایش را 
پدر و مادرش انجام می دهند. او به خوش پوشی اش 
اهمیت می دهد و دلش می خواهد در 30 س��الگی 
ازدواج کند، با این وجود، نتوانسته حتی در مدرسه 
اس��تثنایی ها هم درس بخواند؛ زیرا هیچ اراده ای بر 

کنترل اعضای بدنش ندارد. 
مادرش زهرا حاج علی می گوید: در ش��ش ماهگی، 
دچار تشنج ش��د و از آن به بعد، نگهداریش با من و 
پدرش بوده است. اوایل این کار سخت و طاقت فرسا 

بود، اما االن خیلی راضی و خوشحالم.
 محمد هوشنگی، پدر سجاد، در تکمیل حرف های 
همسرش می افزاید: افتخار می کنیم که فرزند معلول 
داریم و در ای��ن راه زکات زندگی ام که خدمت به او 
اس��ت را انجام می دهیم، س��جاد دلش می خواست 
پلیس ویژه ش��ود، اما زندگیش ج��ور دیگری رقم 
 خورد. از اینکه به این باغ و مراسم می آید، خوشحال 

است و تشکر می کند. 
بعد به سراغ منصوره اسدی رفتیم که پسرش عرفان 
و دخترش گس نا ) به معنی س��تایش( است. او هم 
می گوید:  پسرم یک سالگی تشنج کرد و دیگر حرف 
نزد. او متولد 1378 است و هر هفته تنها تفریح این 
بچه آمدن به این باغ است. رفت و آمدی با خانواده و 
فامیل ندارد و تنها دلخوشی اش این باغ و مراسم آن 

و رفتن به جاهایی شبیه اینجا است. 
منصوره اس��دی خود از جمله کس��انی  است که به 
این مجموعه کمک می کند. دوستش خانم عنایتی  
که کنار او نشسته است، هم دستش به امور خیریه 
می رود. عنایتی خ��ود دو دختر 20 و 24 به نام های 
نرگس و مائده دارد که از بدو تولد دچار مشکل بودند 
و حاال دیگر چشم هایشان هم نمی بیند.  او می گوید: 
بچه هایم این باغ را خیلی دوست دارند و با موسیقی 
اینجا روحیه ش��ان به کلی عوض می ش��ود. حسین 
تاجیک پدر دخترهام هم در ماهای محرم و رمضان 

کار پذیرایی از معلوالن را در من��زل به عهده دارد. 
نسرین جهانگیری را شاید در برنامه تلویزیونی »ماه 
عسل« دیده باشید. به سراغش رفتیم تا حرف های 
او را هم بشنویم. او بیان می کند 4 سال است که به 
باغ بهشت می آید تا دلش باز  شود. از سه سالگی فلج 
شده و تا س��وم راهنمایی درس خوانده است. وی با 

اعضای خانواده اش به اینجا می آید.
 مادرش می گوید: فاطمه را از ش��ش ماهگی آوردم 
و بزرگش ک��ردم که قصه اش را همه در ماه عس��ل 
دیده اند. او گالیه مندی خاصی نسبت به صاحبخانه ها 
دارد، چرا که به خانواده معلوالن سخت خانه اجاره 
می دهند. همین طور برخی آژانس ها هم ماش��ین 
نمی دهند. نسرین دل پری هم از سازمان بهزیستی 
دارد و حسابی از دستشان عصبانی است. او می گوید: 
همه جمعه ها به خانه دوستان و اقوام می روند و ما هم 
به این باغ می آییم. اعظم نامی که شاهد گفت وگوی 

ما اس��ت، جلو می آید و اظهار م��ی دارد می خواهد 
حرف بزند. او می گوید: من فارغ التحصیل رشته فنی 
حرفه ای در مقطع دیپلم هستم. وقتی دچار بیماری 
شدم، روحیه ام حسابی به هم ریخت. همین حاال هم 
گاهی حال روحی ام بد می ش��ود، اما وقتی به اینجا 
می آیم خیلی بهتر می شوم. از پدر و مادر و خواهران 

و برادرانم خیلی راضی هس��تم. دل��م می خواهد با 
دوستانم معاشرت کنم. در اردوهای انجمن معلولین 
شرکت می کنم و خالصه یک جوری سرم گرم است.
در ادامه این گزارش، به س��راغ مدیر برنامه و بانی و 
برگزارکننده این امر خیر می رویم. محمود غایی 10 
سال است که به طور مداوم در رسیدگی به کارهای 
سالمندان و معلولین فعال است. او به همراه چند نفر 
دیگر تمام صبح های پنجشنبه به کهریزک می رفت 
و کار بهداش��ت و نظافت آن هایی که در آسایشگاه 

بودند را انجام می داد. 
محمود غایی در ای��ن زمینه می گوی��د: 15 نفریم 
که کم کم کنار ه��م جمع و صمیمی ش��دیم و باغ 
بهش��ت را راه  انداختیم. هدفم��ان از راه اندازی این 
باغ ایجاد نشاط و امید در میان معلولین بود. دلمان 
می خواس��ت کاری کنیم که متفاوت با پرس��تاری 
فیزیکی باشد. حتی برادرزاده شهید رجایی، رئیس 
جمهور اسبق، هم در جمع ما حضور دارد. ما در این 
باغ هر هفته از صبح جمعه تا شب برنامه های متنوع 
داریم و تمهیدات الزم برای صرف نهار میهمانان را 
به کمک خیرین انجام می دهیم. در طول ایام هفته 
هم بنده کار برنامه ریزی و پیگیری های الزم را برای 

اجرای برنامه های آخر هفته ها انجام می دهم. 
مقدم یکی از دیگر نیکوکاران این مجموعه است 
که همکاری خود با این تش��کیالت را از 4 س��ال 
پیش شروع کرده اس��ت. وی همچنین در منزل 
مسکونی خود در تهران به مناسبت های مختلف 
از جمله در اعیاد مذهبی برنامه هایی را برای این 
گروه از م��ردم برگزار می کن��د.  او در این باره به 
خبرنگار نش��ریه لواس��ان می گوید: هر جایی که 
آن ها خوشحال باش��ند، انگار همه خوشحال اند 
و معلوم است که ما نیز خوش��حال خواهیم شد.  
مقدم در ایام ماه مبارک رمضان برنامه های خاصی 
را نیز در خارج از کش��ور برپا می کند. او با حضور 
در باغ بهش��ت و از 4 س��ال پیش که به این گروه 
پیوسته است، به عنوان یکی از خیرین در خدمت 
معلوالن است. در پایان این گزارش تالش کردیم 
با مجید صلح چی، کسی که باغ بهشت را در اختیار 
این نیکوکاران قرار داده است، گفت وگویی داشته 
باشیم که متأسفانه موفق نشدیم. با این وجود، با 
پدر خانم وی حاج حسین جوهری چند جمله ای 

حرف زدیم.
وی در مورد دام��ادش می گوید: مجید صلحچی در 
هر کار خیری شرکت می کند و این باغ را برای اینکه 
بتواند روحیه این افراد را تغییر دهد، در اختیار این 
گروه قرار داده اس��ت. او از ای��ن عمل خیرش وقتی 
خوشحال و راضی اس��ت که معلولین و افراد خاص 

خوشحال شوند.   

شهرنشین که ش��دیم دلمان تنگ شد. رفته رفته 
که ارتباطمان با طبیعت کم تر ش��د، بیشتر دلمان 
گرفت و به دنبال جایی گشتیم تا سرمان را با تفریح 
و سرگرمی های گوناگون گرم کنیم. به نظر می رسد 
این گونه طبیعت جایش را داد به شهربازی و پارک، 
خصوصاً در شهرهای بزرگ. بریم سر اصل مطلب، 
اینک��ه خیلی ها از جاهای مختلف کش��ور به پارک 
ارم می آیند تا از تفریحات و سرگرمی های آن بهره 
ببرند. در این میان، شهروندان لواسان هم به آنجا سر 
می ز نند؛ چون هم شهر بازی است، هم باغ وحش، 
هم دریاچه و هم محل نمایش عملیات خطرناک و 
مهیج بر روی دیوار مرگ، آن هم توسط موتورسوار 

لواسانی رضا )جالل( اهلل داد.
او متولد ش��هریور 1355 اس��ت. عالقه ش��دیدش 
در ابت��دا به انج��ام کاره��ای آکروباتی��ک بر روی 
دوچرخه باعث شد تا امروز خیلی ها برای دیدن هنر 

موتورسواری این جوان به پارک ارم بروند. 
خودش در مورد شروع کارش می گوید: از نوجوانی 
کارهای عجیب و غریبی با دوچرخه انجام می دادم. 
دوچرخه صرفاً برایم یک وسیله سواری نبود، بلکه 
با آن کاره��ای اکروباتیک و حرکات��ی که هیجان، 
ترس و اضطراب داش��ت، انجام م��ی دادم که برایم 

بسیار جذاب بود.
 وی ادامه می دهد: کمی که بزرگ تر ش��دم، موتور 
پدرم را ب��ا وجود مخالفت او برمی داش��تم و همان 
کارهایی را که ب��ا دوچرخه انجام می دادم، روی آن 
تکرار می کردم.  وقتی به دبیرس��تان شهید محمد 
منتظری ناران می رفتم، دوچرخه یاماها داش��تم. 
اگر خاطرتان باشد، از میدان ناران تا دانشگاه علمی 
کاربردی وسط بلوار رودخانه ای بود که دیوار کوتاه 
حایلی داشت. من از مدرسه که می آمدم با دوچرخه 
می رفتم روی لبه این دیوار حائل و کارهای عجیب 
و غریب می کردم. ترس��ی هم از افت��ادن به درون 

کانال نداشتم. 

رضا در مورد ادامۀ شیطنت هایش می گوید: گاهی 
هم موتور پدرم را برمی داش��تم و روی تپه َس��َرک 
کارهای پرش��ی انجام می دادم. اگر آنج��ا را دیده 
باش��ید، چند تا گ��ودال دارد. من ب��ا کمی کندن، 
گودال ها را به گونه ای عمیق کردم که توانس��تم از 
کف گودال تا بدنه یک  متری آن با موتور باال بیایم. 
این مح��ل از اولی��ن جاهایی بود که م��ن با موتور 
کاره��ای خاص��ی را در آن انجام م��ی دادم. مدتی 
بعد موتور کراس خریدم. ح��اال دیگر با چند نفر از 
بچه های لواسان به جاهایی می رفتیم که گفتنش 
هم مو بر ب��دن آدم س��یخ می کند. ما ب��ا موتور از 
کوه های راحت آباد، امام��ه، درازچال، گهچال، الر 
و تنگه افجه وش که صعب العبورند، باال می رفتیم. 

او درباره خطرهایی که در یکی از این برنامه ها پیش 
آمد، می افزای��د: آبان ماه بود که صب��ح زود رفتیم 
به س��مت فش��م، روته گرمابدر و به دشت الر. فکر 
کنی��د از کوه ها و گردنه ها رفتی��م الر. بعدازظهر از 
الر حرکت کردیم تا از افجه وش برگردیم لواس��ان. 
3 یا 4 تا کوه ک��ه هر کدام حدود 30 تا 45 دقیقه با 
هم فاصله دارند را باال رفتیم و بعد دیدیم که اشتباه 
رفته ایم. مجدداً برگش��تیم به دره و دوباره یک یال 
دیگر را شروع کردیم. هرکدام این ها را با موتور رفتن 
خیلی سخت اس��ت. گاهی چند نفری یک موتور را 
با دست باال می کش��یدیم و بعد موتور بعدی. عصر 
شده بود که برف شروع به باریدن کرد و  مسیر گم 
ش��د. از این پس، کار ما خیلی سخت شد. با موتور 
کوه نوردی کردن خیلی س��خت اس��ت. باالخره به 
گردنه افجه وش رس��یدیم. وقتی به دشت گهچال 

رسیدیم، هوا کاماًل تاریک شده بود.
 از رضا پرسیدیم که چطور وارد استوانه نمایش شده 
است که می گوید: یک آقای هندی که برای دوختن 
لباس به مغازه پ��درم در خیابان جیحون آمده بود، 
عکس های مرا با موتور دید و از من دعوت کرد تا در 
کار نمایش ش��رکت کنم. خیلی زود تخصص الزم 

برای کار در اس��توانه را یاد گرفتم و از سال 1380 
عماًل ش��روع به کار کردم. تا مدتی نمی توانس��تم 
فرمان موت��ور را رها کنم یا به دیگ��ران نگاه کنم و 
همه حواس��م به موتور بود. تا اینکه سال 84 کامال 
به فوت و فن های کار آشنا شدم. دیگر می توانستم 
حتی در باالی استوانه دستم را به دست تماشاچیان 
بزنم و نگاهش��ان کنم و در عین حال کاماًل متوجه 
اتفاقات فنی هم باش��م. مثل اینکه ک��ی و کجا باد 
کم خواهد شد، کجا باید ُس��ر خورد یا موتور ُسر 
می خورد. با این همه، هنوز هم در حال یادگیری 
هستم. در واقع، بیشتر باید این کار را حس کرد.  
او در ادام��ه می افزاید: دعوت هایی هم از س��ایر 
کشورها داش��ته ام تا این نمایش را در آنجاها هم 
داشته باش��م، ولی تاکنون که میسر نشده است. 

یک نکته را در مورد این اس��توانه یا دیوار مرگ 
بگویم اینکه همان فشار و نیروی گریز از مرکزی 
که بر روی موتور وجود دارد، بر روی موتورسوار 
هم وجود دارد، یعنی باید موتورسوار در این کار 
به لحاظ پزشکی سالم باشد چون فشار خون باال 
یا پایین مشکل ساز است.  رضا )جالل( در ادامه 
حرف هایش خاطر نشان می کند: این کار حرفه 
و شغل دوم من است و عشق و عالقه ام به موتور 
و هیجان این کار مرا ب��ه ادامه این ورزش هنری 
وادار می کند، ضمن اینکه انرژی بسیار زیادی از 
تماش��اچیان می گیرم. ضمنا من در اتومبیلرانی 
بیرون جاده هم حضور جدی دارم. از این فرصت 
اس��تفاده می کنم و از خانواده های لواسان برای 

دیدن مجموعه ارم دعوت می کنم.

هنر  رضا )جالل( اهلل داد

پرواز از کف زمین تا 6 متر ارتفاع با موتور

گفت و گو

نامه های رسیده

آشنایی با گل های پاییزی 

  ابوالقاسم شجاعی فرد
با پایان یافتن فصل تابستان و آغاز فصل پاییز و سرد شدن 
هوا، بسیاری از گل های تابس��تانه کم کم رو به افول رفته، 
طراوت و زیبایی س��ابق را ندارند. اگرچه بعضی از گونه ها 
مانند انواع س��اناز، رز و ش��معدانی با خنکی هوا طراوت و 
شادابی دو چندانی پیدا می کنند، ولی تعدادی از گونه های 
حس��اس )مانند اطلس��ی( به تدریج از بین رفته،  به ناچار 
باید گونه های دیگری را جایگزین آن ه��ا نماییم. در این 
خصوص، تعدادی از گونه های گل و گیاه که امکان کاشت 
آن در منطقه لواسان امکان پذیر است، خدمت شهروندان 

عزیز به طور خالصه معرفی می شود:
گل بنفشه 

بسیاری از ما این گل را به عنوان گل بهاره می شناسیم، 
ولی کاشت آن در فصل پاییز نیز امکان پذیر است. این 
گل با تنوع رنگی بس��یار زیاد و گلدهی فراوان در طول 

رشد خود، در فصل بهار و پاییز نیز به عمل می آید. 
مزیتی که کاش��ت پاییزه بنفشه نس��بت به بهاره دارد، 
این است که در طول فصل زمستان گیاه از بین نرفته، 
پس از سپری شدن فصل زمستان دوباره شروع به رشد 
می کند و گل ها بسیار با طراوت تر و درشت تر می شوند. 
عمر بوته ها نیز افزایش می یابد. گلدهی این گیاه معموالً 

تا گرم شدن شدید هوا )اوایل تیر( ادامه می یابد.
کاشت بنفشه معموالً از طریق نشاکاری است، ولی در 
صورتی که عالقه مند به تکثیر آن هستید، می توانید بذر 
آن را در مرداد ماه کاش��ته، پس از چند برگی شدن، در 
پاییز به زمین اصلی انتقال دهید و یا در محل کاش��ت 

بذر نگهداری نمایید.
 خواص پزشکی گیاه بنفشه

بنفشه طبیعتی سرد و مرطوب دارد و اندکی تلخ است. 
این گیاه معرق، مس��هل و تصفیه کنندۀ خون اس��ت و 
دم کردۀ آن در درمان سرفه بسیار مفید می باشد. خاک 
مناس��ب جهت این گی��اه خاک س��بک )هوموس دار( 

می باشد و نیازی به نور آفتاب مستقیم و آب زیاد دارد.
گل داوودی 

مطمئناً کس��انی که با گل و گیاه آشنایی نسبی دارند، 
هرگاه صحبتی از گل و گیاه پاییزی به میان آید، اولین 

گلی که به ذهن آن ها می آید، گل داوودی است.
همه س��اله در فصل پاییز شاهد جش��نواره های زیادی 
در کش��ورها و ش��هرهای مختلفی با عنوان »جشنواره 
گل داوودی« هس��تیم که بازدیدکنندگان فراوانی نیز 
دارد )این جش��نواره در اواخر مهرماه در تهران برگزار 

می شود(. 
گل داوودی تنوع بسیار زیادی از نظر گونه و رنگ دارد. 

 تکثیر 
 این گیاه معموالً از طریق تکثیر قلمه در بهار )از طریق شاخه های 
گوشتی( صورت می پذیرد و پس از ریشه دهی در بستر ماسه ای 
به گلدان انتقال می یابد و در فصل پاییز در محل اصلی کش��ت 

می گردد.
 تکثیر از طریق بذر 

با کاشت آن در فصل بهار در بس��تر کاشت و پس از چند برگی 
شدن، آن را به گلدان انتقال می دهیم. معموالً چند ُکرپه شدن 
بوته در دو مرحله سرزنی بوته انجام می گیرد و در پاییز به محل 

کاشت انتقال می یابد. 
تکثیر از طریق پاجوش 

آسان ترین راه تکثیر اس��ت. به این صورت که معموالً در فصل 
بهار قسمتی از بوته را جدا می کنیم )همراه با ریشه( و در محل 

دیگر می کاریم .
خواص دارویی داوودی 

دم کردۀ گل داوودی فاقد هر گون��ه کافئین بوده و باعث 
دفع سموم از بدن و روشنایی چشم می گردد. این دم کرده 
بت��اکارون، آهن و فیبر دارد و برای س��رماخوردگی مفید 

است.
داوودی یک گیاه دائمی محسوب می شود که در سال 
دوم بوته های آن رش��د زیادی دارد و فرم زیبایی ندارد. 
ب��رای جلوگیری از ای��ن موضوع بهتر اس��ت بوته ها را 
همه س��اله جابجا نماییم و در یک یا دو مرحله سرزنی 

نماییم.
کلم زینتی 

این گیاه نیز در فصل پاییز کاشته می شود و معموالً تا زمانی 
که برف روی آن ننش��یند به خوبی سرما را تحمل می نماید. 
کلم زینتی در صورتی که در زمین باقی بماند، در فصل بهار 
ش��روع به گلدهی می کند. زیبایی این گیاه بیشتر به خاطر 
رنگ برگ های آن است که در سه رنگ سبز، قرمز و صورتی 

در بازار موجود می باشد.         

شناخت انواع خاک
 حسین لطیف

باغ��داران زحمت کش، همان ط��ور که در مطالب قبلی ش��رح 
دادیم خاک از سنگ به وجود آمده است. یعنی میلیون ها سال 
پیش سنگ های آتشفش��انی به مرور زمان بر اثر عواملی چون 
گرما، سرمای ش��دید، باران، برف، باد و حرکت رودخانه ها خرد 
و خردتر گش��تند تا اینکه به ذرات بسیار ریز ذره بینی که خاک 
می نامیم، تبدیل شدند.  انواع مختلفی از سنگ و در نتیجه خاک 
در جهان وجود دارد. باغدار و زارع باید ش��ناخت کافی از خاک 
موجود  داشته باشد تا با علم و شناخت بتواند کمبودهای آن را 

جبران نماید.
به طور کلی، می توان خاک را به س��ه دسته تقسیم نمود: خاک 

سنگین، خاک سبک و خاک متوسط.
خاک سنگین همان خاک رس است که ذراتش حدوداً 0/001 
میلی متر می باش��د. ذرات خاک س��بک یا ش��نی حدوداً 0/5 

میلی متر و خاک متوسط  0/01 میلی متر است.
در خاک س��نگین به علت ریز بودنش، منفذی برای عبور آب و 
وارد شدن هوا وجود ندارد چون ذرات ریز به هم چسبیده اند و بین 
آن ها فاصله ای وجود ندارد. آبیاری و کار کردن روی چنین خاکی 
مشکل است و باید با روش های مختلفی مثل اضافه کردن ماسه 

و کودهای حیوانی تغییراتی در وضع فیزیکی آن ایجاد نمود 
در خاک سبک یا شنی، به علت وجود دانه های نسبتاً درشت، آب 
با سرعت عبور می کند و هوا به آسانی می تواند وارد شود. باید به 

این خاک سبک یا شنی خاک رس اضافه نمود.
خاک متوس��ط خاکی اس��ت که دارای خاک رس و شن بوده و 

نیازی به تغییر فیزیکی ندارد.
مهم ترین موضوع در باغ��داری و زراعت ش��ناخت انواع خاک 
موجود است. در عمل، باید گفت خاک قلب باغ و زراعت می باشد. 
بنابراین شناخت و تأمین آن می تواند به ما در تولید محصوالت 

سالم کمک اساسی کند. 

 خاک سالم، – محصوالت سالم، – انسان های سالم 
هرچه بر مهم بودن خاک تأکید کنیم، کم است. خاک ضعیف و 
نامتعادل درختان ضعیف و نامتعادل را به وجود می آورد، درخت 
ضعیف باعث هجوم حشرات به آن می شود و حشرات به تعداد 
بیش از معمول محصول را ناب��ود کند. پس می بینم که خاک و 
شناخت آن چقدر مهم اس��ت. معموالً باغداران عزیز درخت و 
گیاه را تغذیه می کنند، در صورتی که باید خاک تغذیه شود؛  زیرا 
درخت از خاک آنچه را که احتیاج دارد برداشت می کند. خاک  
غنی انبار بسیار مهمی برای تغذیه درختان و گیاهان است. کود 
ش��یمیایی درخت را مصنوعی و نامتعادل تغذیه می کند که در 
واقع باید آن را تغذیه اجباری درخت دانست. این نوع کودها به 
گیاهان شوک وارد کرده، در دراز مدت طبیعت را نابود می کنند. 
 دو مادۀ بسیار مهم خاک را حاصلخیز می کند: مواد کانی و – مواد 
ارگانیک. مواد کانی در سنگ های مختلف موجود است و پودر 
سنگ می تواند خاک را از نظر مواد کانی و ریزمغزی ها تغذیه و 

قوی نماید.
مواد ارگانیک یا مواد طبیعی عبارت اند از: ریشه های باقی مانده 
در خاک، برگ هایی که روی خاک ریخته می شوند و حشرات و 
حیواناتی ذره بینی که مرده و بر روی خاک به تعداد بسیار زیادی 
)میلیاردها( موجود می باشند. این حشرات مواد ارگانیک و کانی 
را تجزیه و تبدیل به ماده ای به نام »هوموس« می کنند. هوموس 
انبار مواد مختلف غذایی برای درخت و گیاه در مراحل مختلف 
رشد می باشد. مثاًل وقتی در بهار زمین شروع به فعالیت می کند 
و گیاهان و درختان زنده می شوند و مراحل مختلف رشد تا تولید 
محصول طی می شود، این تغییرات احتیاج به مواد خواص خود 
دارد که در هوموس انبار ش��ده و درخت آهس��ته آهسته به آن 
رجوع  و خواسته زمان معین خود را تأمین می نماید. پس باغدار 

و زارع باید خاک را تقویت نماید نه درخت و گیاه را.

 تقویت خاک: 
کودها هستند که می توانند خاک را تقویت نمایند تقویت خاک 
که همان حاصلخیزی خاک می باش��د توس��ط میکرو ارگان ها 
صورت می گیرد، باغدار بای��د مواد مورد احتیاج میکرو ارگان ها 
را در اختیار آن ها قرار بدهد. در عمل میکرو ارگان ها مواد اولیه 
را به وس��یله باغدار و زارع دریافت کرده و در محیطی مناس��ب 
این مواد را تبدیل به هوموس می نمایند پس خاک فقط و فقط 
به وسیله میلیاردها ویروس، میکروب، قارچ ها، حشرات مختلف 
و باالخره بزرگترین آن ها کرم خاکی حاصلخیز می شود در چنین 
خاکی غنی گیاهان و درختان با جذب کردن آنچه را که میکرو 
ارگان ها تولید کرده اند از طریق ریشه های موئی به درخت و گیاه 
رسانده و درخت و گیاه هم در کمال س��المت راه خود را ادامه 
داده و وظیفه الهی خود را انجام می دهد محصوالتی به انسان ها 
عرضه می نمایند که با مصرف آن سالمت خود را ادامه داده و اگر 
هم مریض باشند این محصوالت برای آن ها دارو خواهد بود. غذا 
دارو است، دارو غذا است کودهای حیوانی سوخته و بدون بو را 
می توان به خاک داده و میکرو ارگان ها کودهای حیوانی سوخته 
را تبدیل به هوموس می نمایند نش��انه کود سوخته و بدون گاز 
بی بو بودن آن ها است کودی که بو بدهد هنوز نباید به خاک داد 
باید کودهای حیوان آن قدر انبار ش��ده باشند تا دیگر بوی کود 
ندهد، بو نشانه گازهایی اس��ت که در کود موجود می باشد این 
گازها به میکرو ارگان ها صدمه می زنند میکرو ارگان ها محیطی 
تاریک نمود را می طلبند، پس باید همیش��ه خاک باغ پوشیده 
باشد که آفتاب و باران و برف و تگرگ مستقیم به خاک اصابت 
نکند، پوش��اندن خاک مانع تبخیر آب از خاک می ش��ود بدین 
وس��یله درصد نس��بتاً زیادی جلوگیری از مصرف و هدر رفتن 

آب می کند.        

کیف سرقتی به صاحبش بازگردانده شدگزارشی از باغ بهشت جائیج و میهمانان آن 
توسط همشهری لواسانی   یک روز با گل های باغ بهشت

قبل از وق��وع انقالب اس��المی، قرار بر 
این بود که لواسان به شهری توریستی 
و تفریحی نمون��ه در خاورمیانه تبدیل 
گردد که با پیروزی و استقرار حکومت 

اسالمی طرح مذکور به دالیل عدیده ای 
متوقف شد و اجرا نگردید، اما در شرایط 
حاکم بر زمان )شلوغی بعد از انقالب(، 
ساخت و سازهایی بدون رعایت موازین و 

مقررات شهرسازی انجام گرفت که ثمرۀ 
آن را ام��روز از جمله در زمینه مس��ئله 

پارکینگ در بلوار اصلی شهر شاهدیم.
در حال حاضر، فقط چند ساختمان در 
حاش��یه بلوار اصلی شهر وجود دارد که 
دارای پارکینگ است )ساختمان شورای 
شهر، دادگستری، بخشداری، ساختمان 
نگی��ن، به اضاف��ه چند س��اختمان در 
ح��ال س��اخت( و خودروه��ای متعلق 
به کس��به، آژانس های اتومبیل کرایه، 
کارکنان بانک ها، کارکنان دادگستری، 
ش��هرداری و ... که قبل از وقت اداری تا 
تعطیل ش��دن مراکز یادشده همچنان 
در حاشیه بلوار اصلی پارک اند، موجب 
گردیده شهروندان از نظر پارک خودرو 
به منظور انجام ام��ور کوتاه مدت خود 

سخت در تنگنا باشند و مجبور به پارک 
دوبله گردند. ای��ن موضوع از یک طرف 
باعث کندی حرکت و ایج��اد ترافیک 
می شود و تردد شهر را به هم می ریزد و 
از طرف دیگر، فرهنگ تخلف اجتماعی 

را افزایش می دهد.
از آنجای��ی که پارکینگ حاش��یه بلوار 
به عموم ش��هروندان تعل��ق دارد و در 
انحصار اف��راد یا س��ازمان های خاصی 
نیست، لذا بر مس��ئوالن ذی ربط است 
که در خصوص این مسئله چاره اندیشی 
نمایند. لذا پیشنهاد می گردد طرح های 
کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت زیر 
در خصوص مذک��ور برنامه ریزی و اجرا 
گردد: 1-نص��ب پارکومتر یا اس��تقرار 
پارکبان در مناط��ق پرتراکم و نظارت 

و کنترل دقیق آن از سوی راهور ناجا و 
مسئولین ترافیک شهرداری.

2-تش��ویق س��رمایه گذاران به ساخت 
پارکینگ ه��ای طبقات��ی ب��ا ایج��اد 
تمهیدات و تس��هیالت از قبیل حذف 
هزینه های صدور پروانه س��اختمانی، 

عوارض سالیانه، معافیت مالیاتی و ...
3-ال��زام صاحب��ان امالک ب��ه تأمین 
پارکینگ مورد نیاز در ساخت و سازهای 

در دست اقدام و آتی. 
4-ایج��اد تمهیدات الزم از س��وی 
ش��هرداری و ش��ورای ش��هر برای 
س��اختمان های موجود ب��ه منظور 
تش��ویق در نوس��ازی و تأمی��ن 

پارکینگ مورد نیاز. 
شهاب الدین علی پناهی

ضرورت نصب پارکومتر و تأمین پارکینگ در بلوار اصلی شهر

نشریه لواس�ان: در روزگار ما، گاهی باور کردن 
بعضی چیزها برای بعضی ها سخت است. از سوی 
دیگر، گفتن برخی چیزها به زبان ساده است، ولی 
در عمل بسیار خویشتن داری و ظرفیت وجودی 
می خواهد؛ مخصوصا وقتی پای میلیون ها تومان 
پول ب�ادآورده درمیان باش�د. قب�ول کنید در 
این وانفس�ای روزگار ما، کمتر آدم�ی از چنین 
موقعیتی می گذرد. اما مردی از همش�هریان ما 
برای دومین بار در اقدامی اخالقی و خداپسندانه 

کاری کرده است، کارستان.
جعفر بابائیان وقتی پس��رش با اتومبیل از حیاط 
بیرون رفت، آنگاه که خواس��ت در را ببندد، روی 
سکوی دم در کیفی را دید که شبیه کیف پسرش 

بود. آن را برداشت و به داخل خانه آورد.
او درباره ادام��ه این ماج��را می گوید: وقتی 
کی��ف را دیدم، با خودم گفت��م باز این آرش 
کیفش را جا گذاش��ت. آن را برداش��تم و به 
حیاط آمدم. کیف را به همسرم دادم و گفتم 
مال آرش است پش��ت در جا گذاشته.  در آن 
زمان ما تو خانه بنایی داشتیم. همسرم کیف 
را گرفت و گفت امان از حواس پرت این بچه! 
آخرش برای خودش دردسر درست خواهد 
کرد. او کیف را در گوش��ه راهرو  گذاش��ت و 
دیگ��ر یادش رف��ت. ح��دود 10 روز بعد که 
نگاه��ش دوباره به کیف خاک��ی افتاد، آن  را 
برداش��ت و تمیز کرد و  پسرم را که در طبقه 
باال زندگی می کند، ص��دا زد تا کیف را به او 
بدهد. وقت��ی آرش کیف را دید گفت که این  
کیف مال او نیس��ت. به هرح��ال، بابائیان و 
خانواده در کیف را باز می کنند و با موجودی 
عجیبی روبه رو می شوند: چک 465 میلیون 

تومانی، 4 س��ند ش��ش دانگ، اوراق و اسناد 
شرکت، 3 شناسنامه، 3 پاسپورت و بسیاری 
مدارک دیگر.آن ها در میان محتویات کیف، 
شماره تماسی را پیدا می کنند و با آن تماس 
می گیرند. پ��در محمدرض��ا امامی، صاحب 
کیف، ج��واب می ده��د و می گوید که کیف 
مال پس��رش اس��ت. او خیلی زود با خانواده 
بابائیان تماس می گیرد و ق��رار می گذارد تا 
کی��ف را تحویل بگی��رد.  از آنجایی که کیف 
از ماشین محمدرضا امامی سرقت و پرونده 
سرقت در کالنتری پاس��داران باز شده بود، 

الزم بود ت��ا هماهنگی هایی با مراجع قانونی 
انجام ش��ود تا بتوانند کی��ف را به صاحبش 
تحویل دهند. ازاین رو، قرارشان شد سه شنبه 
22 مهرماه در کالنتری لش��گرک. با شروع 
اذان مغ��رب، یابن��ده و گم کرده ه��ر دو در 
کالنتری حاضر ش��دند ت��ا کار تحویل کیف 
ط��ی روال قانونی انجام ش��ود. در کالنتری، 
محمدرضا امامی، صاحب کیف، از خوشحالی 
س��ر از پا نمی ش��ناخت. اما جعف��ر بابائیان 
ش��اید بی اغراق از امامی خوشحال تر بود که 
توانسته دل خانواده ای را شاد کند. به هرحال، 

مراسم قانونی تحویل کیف و محتویات آن در 
کالنتری لشگرک با حضور سرگرد فیروزه ای 

فرمانده کالنتری و همکارانش انجام شد.
 در پای��ان ای��ن مراس��م، س��رگرد فی��روزه ای 
ضمن تقدیر و تش��کر از این ش��هروند بااخالق و 
مسئولیت پذیر گفت: کاش در کالنتری همیشه 
و در همه حال پرونده هایی به این ش��کل مطرح 

باشد. 
نشریه لواسان نیز به س��هم خود از این شهروند 
نیک اندیش و نیک ک��ردار و خانواده اش قدردانی 

می کند.           

برای کس��انی که زحمت می کش��ند نشریه را 
فراهم می کنند و برای آن هایی که فکر راه اندازی 
نشریه لواسان را در ش��ورای چهارم شهر عملی 
کردن��د، آرزوی س��ربلندی دارم. من یک خانم 
خانه دار هستم. اول بگویم که گله مندم از اینکه 
گاهی نشریه به دستمان نمی رسد. وقتی شماره 
س��وم آن را جلوی دکه روزنامه فروشی دیدم، با 
آن طراحی قشنگ نامش، فکر کردم لواسان االن 
در همه جای ایران توزیع شده است ولی بعد که 
آن را برداشتم و بردم خانه و خواندم دیدم فقط 
مال ش��هر خودمان است. خوب کمی پکر شدم 
که در سراسر ایران مثل سایر روزنامه ها نیست، 
اما به هر حال خوش��حال بودم که ما هم نشریه 

داریم. از آن پس، تهیه نشریه لواسان در پایان هر 
ماه ش��د یکی از کارهای من. گاهی هم پسرم یا 
همسرم آن را به خانه می آورند. چند شب پیش 
که لواسان را پسرم آورد، میهمان داشتیم. دست 
به دست چرخید و هر کس چیزی گفت و من که 
داشتم چای تعارف میهمان ها می کردم، به شهرم 
بالیدم که تحوالت خوبی داشته است. برای امثال 
ما که کمتر بیرون می آییم و کمتر از اتفاقات شهر 
مطلع هستیم، این نشریه خوب است. ای کاش 
تعداد صفحات آن بیشتر شود. وقتی کار دست 
به دست شدن های لواسان تمام شد، از همسرم 
خواه��ش کردم آن را زیر میز بگ��ذارد تا من در 
ساعات تنهایی ام آن را بخوانم. نمی خواهم بگویم 

همدم تنهایی من است، می خواهم بگویم چون 
اخبار آن مخصوص ش��هر خودم اس��ت و گفت 
وگوهای آن با شهروندانی است که سال هاست 
آن ها را می بینم اما درونشان را نمی شناسم، برای 
من و امثال من جالب است. از چند نفر از فامیل هم 
که پرسیدم نظرشان این بود که ای کاش بیشتر از 
یک شماره در ماه می آمد، یا ای کاش صفحات آن 
بیشتر بود. شما خودتان شاید نمی دانید با انتشار 
این نشریه چه کار بزرگی کرده اید، اما من به عنوان 
یک عضو از اعضای بزرگ خانواده شهر لواسان به 
همگی شما س��الم می کنم و از ش��ما ممنونم که 

اطالع رسانی خوبی انجام می دهید.
  کرمی

برخورد گرمسام به دست اندرکاران نشریه لواسان
یک روز به دفتر نش��ریه ش��ما آمدم و 
خواس��تم همه  ش��ماره های چاپ شدۀ 
نش��ریه تان را در اختی��ارم بگذاری��د. 
برخ��ورد گرمت��ان را هرگ��ز فراموش 
نمی کنم. ش��ماره های نشریه  لواسان را 
گرفتم و همه آن ها را خواندم. با خودم 
می گویم این همه خبر در ش��هر هست 
و این همه آدم ک��ه گفتنی های زیادی 
دارند. به هر حال، س��اعاتی را با نشریه 
لواس��ان می گذرانم. خیل��ی ممنون از 
شما و شورای شهر و شهرداری، دست 

همتان درد نکند.
 حسین مرادی   

کتابخان��ه دبس��تان دختران��ه 
شریفی لواسان با حضور مسئول 
نمایندگ��ی کان��ون قلم چ��ی، 
معتمد بورسیه و پشتیبانان آن 
به اتفاق مدیر، معاونان، دبیران 
و دانش آم��وزان این مدرس��ه با 
تجهی��زات جدی��د در تاری��خ 

93/7/26 بازگشایی شد.
در ابتدای این جلسه، آزادکیا، 
مس��ئول نمایندگ��ی کانون 
قلم چی، درباره اهمیت کتاب 
وکتابخانه و نقش آن در رشد 
علم��ی دانش آموزان س��خن 
گفت. او از معلم��ان و مربیان 
این مدرس��ه درخواست نمود 
ضمن تش��ویق دانش آموزان 

به مطالعه، آن ه��ا را در جهت 
خودب��اوری و خودیادگی��ری 

هدایت کنند.
 س��پس خانم عس��گرکرد، 

مدی��ر دبس��تان دخترانه 
شریفی، از زحمات مسئول 
نمایندگ��ی کانون قلم چی 

قدردانی نمود.

خبر

کتابخانه دبیرس��تان پس��رانه 
لواس��انی دانا با حضور محمد 
حسن آزادکیا و ناهید امیدوار 
مس��ئولین نمایندگ��ی کانون 
قلم چی و ملیحه فتاحی معتمد 
بورس��یه  ش��هر و نیز مدیریت، 
معاونان، دبیران و دانش آموزان 
ب��ا تجهیزات جدید ش��روع به 
فعالیت کرد. ضمن��اً کتابخانه 
مدرسه وحدت و مدرسه سمیه 
نیکنامده تجهیز ش��ده توسط 
 نمایندگی لواس��ان درس��ال 
93-92 از جمله مدارس دارای 
بهترین تجهیزات از بین 172 
کتابخانه تجهیز شده در کشور 

شناخته شد.

بازگشایی کتابخانه دبستان شریفی با تجهیزات جدیدتجهیز کتابخانه دبیرستان پسرانه لواسانی دانا
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 نوحه خوانی 
در فرهنگ عزاداری امام حسین)ع( در لواسان، 
نوحه خوان��ان جای��گاه وی��ژه ای دارن��د. آن ها 
اشعاری را در ذکر حادثه عاشورا و شهدای کربال 
می خوانند و دیگران س��ینه و یا زنجیر می زنند. 
ش��غل نوحه خ��وان نوحه خوانی نیس��ت، بلکه 
باغدار، دامدار،  مغازه دار، راننده و یا کارمند است. 
خالصه هر کار و کسبی که داشته باشند، موقع 

محرم که می رسد دفترچه های مخصوص خود 
را درمی آورند و شروع به زمزمه می کنند. بیشتر 
آثاری که توس��ط نوحه خوان��ان قدیمی خوانده 
می ش��د، اصیل و با متن مقاتل همس��ان بود و 
بدین لحاظ ب��رای جوانان جذابیت داش��ت. به 
قولی، دلیل مان��دگاری این آث��ار، بکر و اصیل 

بودن آن است. 

 تعزیه خوانی
در تعزیه خوانی میرعزا کس��ی است که نقش 
هر یک از ش��بیه خوان ها را ب��رای هر مجلس 
تعزیه تعیین می کند. او اش��عاری که باید در 
آن مجلس بخوانن��د را در ورقه های کوچکی 
که کف دست جا می گیرد، به آن ها می دهد. 
آن ها معموال از روضه طفالن مسلم)ع( شروع 
می کنند ت��ا روضه واقعه عاش��ورا در کربال، و 
مخالف خوان ها کس��انی اند که با خش��ونت، 
به جای ملعونانی ش��بیه ش��مر، حارث و ابن 
س��عد می خوانند. ب��ه آن ها اش��قیاخوان نیز 
گفته می ش��ود. البته همیش��ه تع��داد کمی 
 پیدا می ش��وند که مخالف خوان باش��ند. در 
اکثر محله های لواس��ان س��ابق روز عاش��ورا 
تعزیه خوانی برپا بود، ولی امروزه تنها در چند 
روستا مثل ناصرآباد و کند پائین می توان این 
نوع عزاداری را دید. از استادانی که در منطقه 
لواسان در این کار تبحر داشته و در این زمینه 
زحمت فراوان کش��یده اند، می توان به مرشد 

کمال ملکیان اشاره کرد. 

  قمه زنی 
از مراسمی که در بعضی از روستاهای لواسان 
از جمله در افجه و س��ینک توس��ط برخی از 
ع��زاداران ام��ام حس��ین)ع( س��ابق برگزار 
می گردی��د و ام��روزه متروک مانده اس��ت، 
قمه زنی است. این رسم که در تأسی به مجروح 
و شهید شدن سید الشهدا و یاران و به عنوان 
اظهار آمادگی برای خون دادن و س��رباختن 

در راه امام حسین)ع( بوده، بدین شکل اجرا 
می گردید: روز عاش��ورا صبح زود تعدادی که 
نذر داشتند با پوشیدن لباس سفید و بلندی 
همچون کفن به صورت دسته جمعی و با سر 
دادن ذکر و مرثیه و با راهنمایی یک میاندار با 
قمه بر سر می زدند، به شکلی که خون از سر 
بر صورت و لباس سفید جاری می شد. سپس 
به حمام عموم��ی  می رفتند و مراس��م تمام 
می گردید. این  مراس��م به این ش��کل از سال 
1374  و با فتوای اکثر غریب به اتفاق مراجع 
عظام غیر شرعی اعالم بنابر این منسوخ و کنار 

گذاشته شده است.

 شام غریبان 
ش��ب یازدهم مح��رم در اکثر قرای لواس��ان 
مراس��م عزاداری ادامه می یابد که به آن شام 
غریبان می گویند، بدین گونه که پس از تاریک 
ش��دن هوا، عزاداران که بیش��تر آنان جوان و 
نوجوان هستند، گاه با در دست داشتن شمع 
و یا چراغ نفتی، بدون هیچ گونه علم و یا بیرق 
و بدون س��ینه زنی و زنجیرزنی ب��ه عزاداری 
می پردازند و در کوچه ها و معابر و گاه به قصد 
قریه و روس��تایی دیگر راه می روند و هر چند 
قدم به چند قدم می نشینند و بر سر می زنند 
و می گریند و آرام و غمناک زمزمه می کنند: 
» شام غریبان حسین امش��ب است، ساربان 
س��اربان - این ش��تران را تو به سرعت مران، 
ساربان ساربان «. یکی از رسوم غلط این شب 

آتش زدن خیمه ها می باش��د که امید است 
ش��هروندان جهت جلوگیری از آلودگی هوا و 
محیط زیس��ت همچنین بدآموزی های این 
اقدام از ادامه این کار جلوگیری به عمل آورند.

 میاندار
میانداران را در هیئت ها افرادی خاصی تشکیل 
می دهند. میاندار کس��ی  اس��ت که ب��ه لحاظ 
سن، س��ابقه و مهارت در مجلس عزا محور قرار 
می گیرد. اوست که به اداره مجلس می پردازد و 
وسط صف سینه زنان یا زنجیرزنان می ایستد و 
یکنواختی و نظم کار به آنان می دهد. هر محل و 

مسجدی میاندار خود را دارد.

 علم و علمدار
علمدارم، پناهم، تکیه گاهم          

تمام سرنوشت خیمه گاهم
کنارم غرق خون افتاده اینجا     

سپاه، خیمه های بی سپاهم
علم  یا عالمت یک نماد س��وگواری عاش��ورا 
اس��ت. وقتی علم ها و بیرق ه��ا را از دور میان 

جمعیت ع��زادار و مش��کی پوش می بینیم، 
ناخودآگاه یاد گلدس��ته های مرقد مطهر امام 
حس��ین)ع( می افتیم. علم ها معموال جلوی 
صف سینه زنان و زنجیر زنان حرکت می کنند. 
برخی از علم ها که امروزه تعدادشان کم شده 
است، یک چوب بلند چند متری دارند که در 
انتهای آن پنجه ای برنجین که یادآور دس��ت 
بریده شده حضرت اباالفضل عباس)ع( است، 
نصب می کنن��د. همچنین پارچه های رنگین 
و اکثرا س��بزرنگ به این چوب می بندند. این 
پارچه ها نذر عزاداران است. علم معروف ترک 
مزرعه و کتل ناران بدین ش��کل می باشد. از 
زمان شاه عباس دوم، علم ها وارد عزاداری های 
محرم می شود. اوایل یک تیغ و یک زبانه بود 
و تزئین هایی ب��ه آن متصل می کردند. بعدها 

تبدیل به 3 تیغ، 5 تیغ، 7 تیغ تا 23 تیغ  شد. 
اکثر علم های موجود در محله ها و روستاهای 
لواس��ان از جنس مف��رغ و ورقه های فوالدی 
و بعضی از آن ها اخیرا نقره و طالکوبی ش��ده 
است. روی تیغه ها معموال نام اهلل، محمد، علی، 
فاطمه، حسن و حسین، قلمکاری شده است 
و حد فاصل میان تیغ ها، کبوتر، طاووس، آهو، 
ش��یر، الله، گنبد و بارگاه، شمعدان و گلدان 
چیده شده است و در انتهای دو طرف دو اژدها 
با دهان باز از آن ها حفاظت می کنند.  علم ها 
با پارچه مخصوص به نام طاق ش��ال و پرهای 

رنگین  تزئین شده اند. 
از قدیم ترین علم ها در لواس��ان می توان از علم 
پنج تیغ شورکاب و علم هفت تیغ ناران نام برد 
که قدمتی بیش از 200 س��ال دارند. بسیاری از 
این علم ها متعلق به محله و مسجد آن است، ولی 
تعدادی نیز متعلق به بانی ها و علمداران اس��ت. 
حاج سید فرهاد خاکی، برادران افراسیابی، حاج 
روح اله خلیلی، حاج علی شمس و پسران، حاج 
خدابنده، حاج ابوالفضل شیراس��ب و بس��یاری 
دیگر، همگی علمدار و سفره دار عزای حسینی 

هس��تند. علم توس��ط علم کش ها با نذر و نیت 
عزاداری و با احترام به ش��هدای کربال  به آرامی 
 و سنگین با وس��یله ای به نام قالب که از چرم و 
محکم اس��ت، حمل می ش��ود. علم کشان فقید 
لواسان عبارت بودند از: حاج حسین شاه پسند، 
حاج کریم یونس��ی، حاج احمد ش��یخی، حاج 
نصرت اله ک��ردی، حاج ناصر افراس��یابی، حاج 
ذبیح اله شورکابی، حاج محمود خداوردی، حاج 
سعید گلزردی، حاج محمدعلی یقینعلی، حاج 
محمدعل��ی خدابنده و بس��یاری دیگر که روح 

همگی شان شاد باد.

 وقف
وقف در مورد مراسم عزاداری محرم در لواسان 
سابقه دیرینه دارد. بیشتر اسناد این موقوفات 

متعلق به میان دوره قاجاریه به بعد می باشد. 
تحقیق مستقلی در این خصوص انجام نگرفته 
اس��ت تا بتوان نتایج آن را منتش��ر کرد، ولی 
نگارنده اسنادی را دیده است که در آن مردم 
متدین لواسان به عشق موالی خود و به منظور 
تعظیم و بزرگداشت مراسم س��وگواری امام 
حسین)ع( در ماه های محرم و صفر موقوفاتی 
را در نظر گرفته اند. ای��ن موقوفات به عنوان 
یک منبع مالی مستمر کمک فراوانی به زنده 
نگه داشتن آیین های سوگواری داشته است. 
بیشتر موقوفات در این خصوص به عزاداری، 
روضه خوان��ی، تعزیه داری، خ��رج آب و آش 
تعلق دارد. معنای آب و آش همان طعام دادن 
به عزاداران حس��ین)ع( است که در اصطالح 

بدان آب و آش گفته می شود.

 ناصرآب�اد، بوج�ان و مزرع�ه 
سادات

ناصرآباد از قرای بسیار قدیمی  لواسان است. 
عزاداری در این قریه متفاوت از دیگر جاهای 
لواسان اس��ت و آن به جهت طعام روز عاشورا 
اس��ت. عزاداری در این روس��تا ک��ه قدمتی 
بس��یار طوالنی دارد، بدین ش��کل است که 
اهالی در محل مس��جد امام حسین)ع( جمع 
می ش��وند و پذیرای هیئت روس��تای بوجان 
و مزرعه می گردند. درواق��ع، بوجانی ها برای 
دعوت از اهالی  ناصرآباد جهت ناهار تاس��وعا 
می آیند و ظهر تاسوعا هیئت ناصرآباد و مزرعه 
سادات به امامزاده بوجان رفته، برای ناهار به 
مسجد بوجان می روند و از بوجانی ها و مزرعه 
ساداتی ها دعوت می کنند که ناهار عاشورا به 
ناصرآباد بیایند. صبح عاشورا هیئت مزرعه و 
بوجان به ناصرآباد می آیند و ناهار در ناصرآباد 
می مانند. وج��ه ممیز ع��زاداری در ناصرآباد 

با دیگر قراء و روس��تاهای لواس��ان در طریقه 
اطعام ظهر عاشورا اس��ت،  بدین شکل که در 

اکثر خانه های این روستا غذای نذری درست 
می کنن��د و در حدود 80 ت��ا 90 دیگ بزرگ 
)برکت( از انواع غذاهای مختلف پخته می شود. 
بعد از اعالم، همۀ این غذاها را به محل مسجد 
امام حسین)ع( می آورند و پس از پذیرایی از 
عزاداران و هیئت های داخل مسجد، اضافه آن 
که مقدار زیادی غذا می شود را پخش می کنند. 
اکثر عزاداران غذای هفت لقمه که از هفت نوع 
غذا و یا هفت  لقمه از غذاهای ته سفره می باشد 
را برای شفای مریضان و حاجتمندان می برند. 
ظه��ر عاش��ورا ش��بیه خوانی و تعزیه خوانی در 
محل امامزاده س��ید پاش��ا)ع( ناصرآباد برگزار 
می گردد ک��ه حالت معن��وی و غریبان��ه ای به 
عزاداری می دهد. حاج سیدمحمد میرمحسنی، 
ح��اج س��یدمحمدرضا میرابوطالب��ی، ح��اج 
اکبر و حاج محم��د و حاج احمد ملکی، س��ید 
س��عید س��یدعبدالهی و... از بانی��ان و عوام��ل 
برگزاری مراس��م تعزیه می باش��ند. همت حاج 
سیدمحمدعلی میرزائی میاندار و بانی ساخت و 
بازسازی اساسی مسجد ناصرآباد نیز در برگزاری 

هرچه باشکوه تر این مراسم قابل تقدیر است.   

 افجه 
 افج��ه به جه��ت بزرگی ب��ه دو محل��ه باال و 
پایین تقسیم می شود. روز تاسوعا صبح کلیه 
ع��زاداران محله باال و پایین جمع می ش��وند 
و با س��ینه زنی و زنجیرزنی و عل��م و بیرق به 
محله ناران و امام��زاده فضلعلی )ع( می روند 
و در برگشت نیز به  روستای انباج رفته، پس 
از ع��زاداری در آنجا به  افج��ه بازمی گردند و 
بعدازظهر پذیرای هیئت ناران می باشند. صبح 
عاشورا همه عزاداران یک دست شده، به سمت 
سر مزار)مقبره الشهدا(، منزل شهدا، سادات و 
مسن ترها حرکت می کنند. سپس سینه زنان 

و زنجیرزن��ان جلوی منزل ب��زرگان از جمله 
منزل حضرت آیت اهلل افجه ای، دکتر قوامی ، 

گزارشی درباره برگزاری مراسم عزاداری
ماه محرم در محات لواسان

حاج اسد الری و به دو مسجد امام حسن)ع( 
و مس��جد امام حس��ین)ع(  می روند. کتل و 
گهواره حضرت علی اصغر و ذوالجناح در میان 
گروه عزاداران دیده می شود. ذوالجناح اسبی 
س��فید رنگ اس��ت که آن را با پارچه ای سبز 
می پوشانند و یک نوجوان از سادات سوارش 
است. روی سر اس��ب و سوارش کاه می ریزند 
و با ذکری که  نوحه خوان ها می گیرند، صحنه 

غریبی ایجاد می شود. 
مراس��م ش��ام غریبان در محله پایین مسجد 
سادات برگزار می شود. از نوحه خوانان قدیمی  
این روس��تای بزرگ می توان از مرحوم حاج 
سید اکبر افجه بخش نام برد و نوحه خوانانی که 
هنوز به این مراسم خدمت می کنند عبارت اند 
از: س��ید مرتضی غنی، س��یدمحمد قوامی ، 
محمد الری و محمد علینقیان و از میانداران 
هیئت های افجه می ت��وان حاج عباس و حاج 
اسماعیل لواسانی، حاج  سید علی میرقوامی ، 
حاج علی الری، سید حاجی میرشریف، حاج 
یداله علینقیان و حاج رجبعلی الری. روستای 
افجه نیز مانند بسیاری از مناطق دیگر لواسان 
دارای موقوفاتی جه��ت روضه خوانی و آب و 

آش عزاداری امام حسین)ع( است.

 ناران 
محله ناران به جهت وجود مزار مطهر امامزاده 
فضلعل��ی )ع( و قدم��ت آن، دارای مراس��م 

 باشکوهی از عزاداری س��االر شهیدان است. 
هیئت ه��ای بس��یاری از روس��تاهای اطراف 
لواسان کوچک جهت عزاداری و تسلیت گویی 
به ناران می روند و ناران نیز بازدید آنان را پس 
می دهد. هیئت ناران بعد ازظهر هفتم محرم، 
پذیرای هیئت های سبو بزرگ و سبو کوچک 
و تیمورآباد است. روز هشتم بعد از ظهر هیئت 
ناران به تیمورآباد، سبو کوچک و سبو بزرگ 
می رود. روز تاس��وعا صبح هیئت های افجه و 
انباج به ناران می آیند و بعد از ظهر همان روز 
هیئت ناران به انباج و افجه می رود. عاش��ورا 
صبح هیئت های س��بو بزرگ و سبو کوچک، 
تیمورآباد، هنزک و سینک و بعد ازظهر عاشورا  
هیئت ه��ای نج��ارکال، گلندوئ��ک، جائیج و 
ش��ورکاب به ناران می آیند. هیئت ناران شب 
عاشورا و در برگزاری شام غریبان به روستای 
هنزک و سینک می رود و روز یازدهم  صبح در 
بازدید به محله های نجارکال، گلندوئک، جائیج 

و شورکاب می رود. 
تعزیه خوانی ظهر عاشورا در محله ناران بسیار 
معروف بوده اس��ت، ولی چند سالی است که 
برگ��زار نمی گردد. از نوحه خوان��ان فقید این 

محله می توان از مرحوم حاج حسین رحمی  و 
حاج احمد مرشد نام برد. در ایام محرم، بیش 
از 20 شب پذیرایی ش��ام از عزاداران مسجد 

برقرار اس��ت. آش��پزی و پذیرایی از عزاداران 
حس��ینی کاری س��خت و خدمتی بزرگ به 
برگزاری مراس��م محرم اس��ت. به قول همه 
عزاداران، اجرش��ان با امام حسین)ع( باشد. 

انشاءاهلل 

 ُکند علیا
در کند علیا همانند بس��یاری از روس��تاهای 
لواس��ان مراس��م عزاداری با س��ابقه تاریخی 
برگزار می ش��ود. اگرچ��ه کن��د دارای چند 
مس��جد کوچک و بزرگ اس��ت، ول��ی عمده 
عزاداری تاسوعا و عاشورا در محل تکیه ثاراهلل 
است. هیئت از ش��ب پنجم به بعد تا سر مزار 
ش��هدا رفته و عزاداری می کنند و روز تاسوعا 
س��ینه زنان با علم و بیرق به مح��ل امامزاده 
شعیب )ع( کند پائین می روند و شام غریبان 
در محل کند ب��اال به حرک��ت در می آیند. از 
علمداران و میان��داران و نوحه خوانان قدیمی  
می توان از حاج ولی اسدیان، حاج نصرت، حاج 
حسینعلی کبکی، حاج غفار گرجی و مرحوم 
حاج اصغر سجودی و مرحوم حاج محمد رضا 

اسدیان یاد کرد. 

 کند سفلی
کند پایین به دو قس��مت ش��رق و غرب 
تقسیم می ش��ود. ش��ب نهم عزاداران به 
من��زل خانواده ش��هدا رفته و ع��زاداری 
می کنند. روز تاس��وعا هیئت غرب آبادی 
به شرق آبادی و روز عاشورا هیئت شرق 
روستا به غرب می رود. بعد از ظهر عاشورا 
هر دو هیئت مسجد صاحب الزمان)عج( 
و مسجد حضرت ابالفضل )ع( و همچنین 
هیئت زنجیرزنان حضرت علی اکبر)ع( با 
هم به کند باال می روند و پس از آن مراسم 
ش��ام غریبان در محل امام��زاده محمد 

شعیب )ع( برگزار می گردد. 
در کند پایین، مراسم تعزیه خوانی ظهر عاشورا 
در محل امامزاده انجام می شود. نوحه خوانان 
فقید این روستا حاج اسماعیل شیرزادی، حاج 
حسام شیرزادی، حاج ابوالحسن تسبیحی و 
حاج صفر تسبیحی و میانداران قدیمی  مرحوم 
حاج اصغر نمازی، حاج حس��ین س��جده ای، 
حاج حس��ین ش��یرزادی و ح��اج قنبرعلی 
نمازی بودند. کند س��فلی نیز دارای نذورات 
و موقوفاتی جهت برگزاری مراسم سوگواری 

محرم است. 

 سبو کوچک 
این روس��تا از قدمت باالیی برخوردار است 
و بدین لحاظ عزاداریش نیز سنتی و اصیل 
اس��ت. حرکت هیئ��ت ع��زادار از هفتم از 
محل حس��ینیه انصار به س��مت امامزاده 
فضلعلی)ع( ناران شروع می شود. این هیئت 
روز هش��تم پذی��رای هیئت ناران و س��بو 
بزرگ و تیمورآباد اس��ت و روز تاس��وعا به 
محل مسجد وس��بو بزرگ رفته، بعدازظهر 
به تیمورآباد م��ی رود و درنهایت صبح روز 
عاش��ورا به ناران بازمی گردد. هیئت س��بو 
کوچک شام غریبان به محل مزار شهدا که 
در نزیکی محل حسینیه است، می رود و در 
آنجا عزاداری می کند. از میانداران قدیمی  
این روستا می توان به مرحوم حاج ابوالفضل 
علی پناه، مرحوم حاج غالم خدابنده، مرحوم 

حاج قدرت اله کاظمی  و مرحوم حاج میرزا 
محمد عل��ی پناهی و از بی��ن نوحه خوانان 
مرحوم به حاج حسین پناهی، حاج محمود 
احیائی، حاج مجید و حاج اسماعیل لواسانی 

و حاج غالمعلی احیائی اشاره کرد.  

 سبو بزرگ
اهال��ی معتقد و مذهبی س��بو بزرگ س��ابقه 
تاریخی در عزاداری امام حس��ین)ع( دارند. 
اگرچه عزاداری اهالی در مسجد از اول محرم 
ش��روع می ش��ود، ولی حرکت هیئت از روز 
هش��تم با رفتن به ناران و زیارت مزار حضرت 
امامزاده فضلعلی)ع( و عزاداری در مسجد ناران 
آغاز می گردد. آن ها س��پس به سبو کوچک 
و تیمورآب��اد می رون��د و بعدازظهر همان روز 
پذیرای عزاداران محله ناران می باش��ند. روز 
نهم یعنی روز تاس��وعا از هیئت سبو کوچک 
و تیمورآباد پذیرایی می نمایند و روز عاش��ورا 
مجددا به ناران می روند و س��پس به سر مزار 
ش��هدای س��بو بزرگ رفته، آنجا ع��زاداری 
می کنن��د. از میان��داران قدیم��ی  می توان از 
مرحوم حاج اسماعیل تاجدینی، مرحوم حاج 
نصرت اله کردی، حاج جمشید نخلی و از میان 
علم کش��ان قدیمی  می ت��وان از مرحوم حاج 
حبیب اله خندان، مرحوم غالمرضا خندان و 

حاج حجت اله کردی یاد کرد. 

 ترک مزرعه 
 عزاداری در این روستا که امروزه در محدوده 
شهر لواسان قرار دارد، نیز سابقه طوالنی دارد. 
اکثر س��اکنان این محله از سادات حسینی و 
منس��وب به حضرت سیدالساجدین علی ابن 
حسین )ع( هستند. بدین لحاظ مورد احترام 

و وثوق لواسانی ها می باشند. 
نذر و نیاز در اینج��ا پررنگ تر از دیگر مناطق 
است و حرکت علم ترک مزرعه نیز به عزاداری 
این هیئت رن��گ و بوی دیگر داده اس��ت؛ به 
شکلی که تعدادی از عزاداران و حاجتمندان 
شب عاش��ورا تا صبح در جوار مسجد صاحب 
الزمان)ع��ج( و آن علم پیش گفت��ه عزاداری 
می کنند. محله و مس��جد ترک مزرعه دارای 
نذورات و موقوفاتی جهت برگزاری مراس��م 
س��وگواری محرم اس��ت. هیئت ترک مزرعه 
نیز در پاسخ تسلیت گویی هیئت های اطراف 
با علم و بیرق، س��ینه زن و زنجیرزن به محل 
آن ها می رود و عزاداری می کند. از میانداران 

این محله می توان به حاج حس��ن میرزاخانی 
اش��اره کرد و از نوحه خوانان فقید می توان از 
مرحوم آقا سیداحمد سید اسدالهی و مرحوم 
سیدمجتبی سید علینقی و مرحوم سیدتقی 

سیدمهدی نام برد. 

 جائیج 
قریه جائیج امروزه قسمتی از شهر لواسان 
و جزء محله های بس��یار قدیمی  لواس��ان 
می باش��د و مزار و بقعه امامزاده عبداهلل در 
اینجا واقع شده است. هیئت مسجد النبی 
جائیج روز ششم محرم پذیرای هیئت های 
نج��ارکال و گلندوئک اس��ت و روز هفتم به 
محله گلندوک و نجارکال می رود. روز هشتم 
نی��ز هیئت ش��ورکاب به جائی��ج می آید و 

بعدازظهر تاس��وعا 
ای��ن هیئ��ت ب��ه 
ش��ورکاب و سپس 
ع��ه  ر مز ک  ت��ر
. صب��ح  د و م��ی ر
عاشورا هیئت های 
نجارکال، گلندوئک، 

ش��ورکاب، ترک مزرعه به جائیج می آیند 
و بعد از ظهر این هیئت ب��ه ناران می رود و 
روز یازدهم نیز پذیرای هیئت ناران اس��ت. 
میاندار قدیمی  این محله حاج غالم زینلی 
و علم کش قدیمی آن  مرح��وم حاج کاظم 
جمشید گرجی  و نوحه سرایان قدیمی اش 
 مرحوم حاج حس��ن فتاحی و مرحوم حاج 

غالمرضا گرجی بوده اند.

 نجارکال 
این قریه قدیمی  نیز که از دو محله نجارکالی 
باال و نجارکالی پایین تش��کیل ش��ده است، 
سابقه طوالنی در برپایی مراسم عزای حسینی 
دارد. اگرچه س��ابق مراس��می  واح��د با قریه 
گلندوئک داشت، ولی بیش از 50 سال است 

که هیئت و مسجدی جداگانه دارد. 
مراسم عزای حس��ینی از شب اول  ماه محرم 
و حرکت هیئت از روز شش��م محرم  ش��روع 
می ش��ود. این هیئت ابتدا به قریه گلندوئک 
می رود و س��پس به قریه جائی��ج و فردای آن 
یعن��ی روز هفتم پذی��رای هیئ��ت جائیج و 
گلندوک و روز هشتم میزبان هیئت شورکاب 
اس��ت. هیئت بع��د از ظهر تاس��وعا به محله 
ش��ورکاب و پس از آن به محل��ه ترک مزرعه 
م��ی رود و روز یازدهم نیز پذی��رای دو هیئت 

ناران و ترک مزرعه است.  
نوحه خوانان قدیمی  قریه نجارکال عبارت اند 

از مرح��وم حاج عباس��علی زینل��ی و مرحوم 
حاج حس��ین زینلی و محمد حسین فتاحی. 
علم کش آن حاج ناصر افراسیابی و میاندارش 

نیز حاج جهانگیر مومجی بوده اند.

 شورکاب 
محله شورکاب نیز سابقه ای طوالنی در برپایی 
مراسم سوگواری ایام محرم دارد. مسجد بزرگ 
سید الشهدا)ع( شورکاب در این ایام مملو از 
جمعیت عزادار اس��ت. هیئت شورکاب نیز از 
شش��م محرم حرکت می کند و به محله های 
ترک مزرع��ه، جائیج، گلندوئ��ک، نجارکال و 
ناران م��ی رود و در بازدید پذی��رای آن ها در 
محل مسجد سید الش��هدا است. از میانداران 
باس��ابقه این محله می ت��وان از مرحوم حاج 
اسداله صادقی شورکابی و حاج احمد یونسی 
و از علم کشانش از مرحوم حاج کریم یونسی 

یاد کرد.

 سینک 
مراسم عزاداری سینک نیز از شب اول محرم 
شروع می ش��ود، ولی حرکت هیئت از شب 
عاشوراست. صبح روز عاشورا هیئت سینک 
ابتدا به روس��تای هنزک و س��پس به ناران 
می رود. از خصوصیات هیئت س��ینک این 
است که عزاداری به همراه دهل، طبل و نی 
و شیپور می باشد و عزاداران متحدالشکل، با 
شال مشکی و نظم خاصی حرکت می کنند. 

از میان��داران قدیم��ی می ت��وان از مرحوم 
حاج محم��د گرجی و حاج اکب��ر کربالئی 
باقری و از علم کشان قدیمی  از مرحوم حاج 
یاور خ��داوردی و مرحوم حاج ابوالقاس��م 

خداوردی نام برد. 

 هنزک
در این روس��تا که در حد فاصل ناران و سینک 
قرار دارد، عزاداری مح��رم قدمت تاریخی دارد. 
در این محل، حدود 25ش��ب ع��زاداری برقرار 
است و هیئت تنها صبح تاسوعا حرکت می کند و 
به زیارت مزار شهدا و اهل قبور می رود. بعدازظهر 
همان روز هیئت به روس��تای سینک می رود و 
صبح عاشورا پذیرای هئیت سینک است. سپس 
به صورت سینه زنی و زنجیرزنی به ناران و محل 
امامزاده فضلعل��ی )ع( می رود و پس از عزاداری 
به محل خود بازمی گردد. در شب شام غریبان، 
هیئت ن��اران ب��رای بازدید به هن��زک می آید. 
میانداران قدیمی  هنزک مرحوم حاج قدرت اله 
رحمان��ی و مرحوم ح��اج علی محمد رحمانی و 
علم کش��ان قدیمی  آن مرحوم ح��اج علی نقی 
رحمان��ی و مرحوم ح��اج رحمت ال��ه رضایی و 

مرحوم سید عبداله حسینی می باشند. 

 تیمورآباد 
تیمورآب��اد نیز یکی از روس��تاهای قدیمی 
 لواس��ان اس��ت. در این محله نی��ز همانند 

دیگر مناطق لواس��ان مراس��م س��وگواری 
از اول محرم ش��روع می ش��ود ولی حرکت 
هیئت از روز هفتم ماه محرم می باش��د که 
تیمورآبادی ها ب��ه ناران و مح��ل امامزاده 
فضلعل��ی )ع( می روند. روز هش��تم هیئت 
س��بو بزرگ به دیدن تیمورآب��اد می آید و 
روز تاسوعا این هیئت به سبو بزرگ و سبو 
کوچک می رود. روز عاشورا هیئت تیمورآباد 
مجددا به ناران رفته، بع��د از ظهر پذیرای 
هیئت سبوکوچک می باشد. از نوحه خوانان 
قدیمی  تیمورآباد می ت��وان از مرحوم حاج 

ماشاله مقیمی  یاد کرد. 

 گلندوئک 
این محله که در مرکز لواسان قرار دارد، سابق 
در دو قس��مت قلعه باال و قلعه پایین و خیلی 
قبل تر با محل��ه نجارکال یکی بوده اس��ت. از 
پامنبری های معروف مرحوم ش��یخ حسین 
خانبابائی بوده اس��ت که تصنی��ف صلواتش 
آنقدر طوالنی بود که  خود یک منبر محسوب 
می شد. میانداران قدیمی  گلندوئک حاج علی 
خانبابائی و حاج علی فتاحی، نوحه س��رایان 
فقید آن مرحوم مشهدی علی محمد گلزردی، 
مرحوم می��رزا محمد فتاح��ی، مرحوم حاج 
محمد علی عسلی و مرحوم حاج محمد شکری 
و علم کش��ان فقیدش مرحوم  محمد حسین 
شکری، مرحوم حاج علی ش��کری و مرحوم 

حاج اکبر شکری بودند.

لواسـان عقل می گوید کمی آب بنوش           
عشق می گوید این آب فرات است ننوش

برپا داش�تن مراس�م عزای حس�ینی به ی�اد سیدالش�هدا و 
تمامی شهدای کربال و اس�یری بازماندگان، به ویژه در دهه اول 
محرم که مورد س�فارش اولیای دین و معصومین)ع( است، در 
بس�یاری از نقاط جه�ان، به خصوص در ایران اس�المی از چند 
صد سال پیش مرس�وم بوده است. این گزارش سعی دارد تنها 
گوشه ای از عزاداری هایی که در لواسان و در غم شهادت عزیز 
زهرای اطهر)س( صورت می پذیرد را به طور مختصر بیان کند، 
چراک�ه در خیلی از موارد قل�م از وصف و بی�ان واقعیت عاجز 
می ماند. در لواس�ان ما، وقتی نزدیک ماه محرم می شود، بوی 
اس�پند و گالب همه جا را پر می کند. جوان ترها شوق عجیبی 
پیدا می کنند و مسن ها نیز ماالمال از غم می شوند. سیاه بندی 
تکیه ها، مساجد و امامزاده ها حتی قبل از روز اول محرم شروع 
و طاق شال علم ها بس�ته و پرچم های عزا آماده و تابلو و بنرها 
در جاهای خود نصب می گردد. ش�اید ادعای�ی دور از حقیقت 
نباشد که مردم لواس�ان خیلی پیشتر از شهرهای اطراف خود 

شیعه بوده اند و بدین لحاظ نیز قدمت عزاداری شان نیز بیشتر 
است. مس�جد امام حسن عس�کری)ع( واقع در قریه لواسان 
بزرگ با قدمت بیش از هزار س�ال، به یقین اولین مسجد شیعه 
در استان تهران بوده است؛ یعنی بسیار قبل از اینکه شهر ری 
قدیم و قراء اطراف آن که قریه تهران نیز یکی از آنان بود، شیعه 
شوند. شاید به خاطر این است که لواسانی ها هرجای ایران که 
باشند، روز تاسوعا و عاشورا باید خود را به لواسان و به شهر و 
آبادی خود برسانند.  هیئت ها را در لواسان به اسم قریه 
صدا می زنند مانند هیئ�ت گلندوئک، هیئت ناران، 
هیئت جائیج، هیئت شورکاب و ترک مزرعه، هیئت 
نجارکال و...  وقتی عزاداران حسینی از مسجد بیرون 
می آیند و قصد رفتن به محله یا امامزاده و یا مسجد 
خاصی را دارند، تازه به آن ها هیئت می گویند. مرتبه 
هیئت ها بر اس�اس قدمت قریه، وجود امامزاده و یا 
وجود تعداد قابل توجهی سادات ساکن قریه تعیین 
می شود و دراصطالح هیئت کوچک تر به محل هیئت 

بزرگ تر می رود.
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  حسین فتاحی

محـرم در



بدانیمنگاه
موسیقی درمانی چیست؟    

 محمد مقدس خراسانی
       اگر انس��ان ها را به سه گروه تقس��یم کنیم . گروه اول: آنهایی 
که هیجان دارند . گروه دوم: آن هایی که افس��رده هستند . گروه 
سوم: هیچیک از دو مورد فوق را نداشته و فقط می خواهند بدانند 
در طی روز چه نوع موسیقی را و در چه ساعتی گوش کنند یا در 
رستورانشان چه نوع موسیقی پخش کنند یا برای احشامشان و 
کشاورزیشان و ... چگونه استفاده کنند .    اول به تاثیرات موسیقی 
توجه کنید . اگر در روزی که ارتش رژه دارد و س��ربازها با مارش 
نظامی در حرکت اند شما هم در پیاده رو در حال قدم زدن باشید 
قطعا قدم هایتان با ضربات طبل دسته موزیک یکی خواهد شد و 
سرعت شما همانند سربازان خواهد بود نه بیشتر و نه کمتر . برای 
همین است که هزاران سربازی که ممکن است هیچگاه موسیقی 
کار نکرده باشند قدم هایشان به طور یکسان در آمد و شد است . 
و صد البته بهتر از بنده می دانید که در شب عروسی و یا روز عزا 
ریتم موسیقی تغییر می کند . حال اگر بدانیم که در چه ساعتی 
از شبانه روز چه نوع موس��یقی گوش کنیم شاید جلوی خیلی از 
س��ردرد ها و یا هیجان های بی مورد را بگیریم . موسیقی درمانی 
در ایران از دیر باز وجود داش��ته . مثال: با نوای س��ازی می آمدند 
و روح ش��یطانی را از فرد مریض دور می کردند . این همان اثرات 
ساز و نوای نوازنده بود که مریض را شفا می داد اما با نامهایی دیگر 
که مردم پذیرا بودند . از موس��یقی در جنگ ها استفاده می شده 
که تاریخ خود گواه آن است همچنانکه در انقالب و دفاع مقدس 
سرودها بی تاثیر نبودند . از تاثیرات موسیقی همین بس که اگر 
فیلمی ترس��ناک را بدون موزیک تماشا کنید هرگز نمی ترسید 
.     بحث اول ما معضل تصادفات بیشماریس��ت که در کشورمان 
روی میدهد و هر ساله هزاران نفر را به کام مرگ می برد . بر کسی 
پوشیده نیست که خوردن مشروبات الکلی یکی از دالیل تصادفات 
است و یا نداشتن گواهی نامه رانندگی و کم تجربه بودن افراد در 
سفرها و نبودن جاده های ایمن و ...ولی آیا تاثیر شنیدن موزیکی 
را که راننده در حال رانندگی گوش می داده را توجه داشته اید ؟آیا 
در این زمینه قانونی وضع شده است؟ آیا می شود با صدای کوپسی  
کوپس��ی کوپس��ی ویراژ نرفت ؟ آیا ممکن اس��ت با نوای زیبای 
کمانچه  از سرعت مجاز بیشتر برانید؟اینها تاثیرات موسیقی است 

که  هر کدام در جای خویش نیکوست .  
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توسط واحد ورزش بانوان شهرداری لواسان برگزار می شود

 فصل خودنمایی لباس پشمی ها

تیم پرواز قهرمان لیگ دسته یک فوتبال 

صعود تیم فوتبال شاهین به لیگ دسته یک فوتبال لواسان

دوشنبه هر هفته ورزش همگانی بانوان

بدانیم

فوتبال

مسابقات لیگ دسته یک فوتبال لواسان 
که از تاری��خ 93/6/7 آغاز ش��ده بود، با 

قهرمانی تیم پرواز به پایان رسید.
به گزارش خبرنگار نش��ریه لواسان و به 
گفته عب��داهلل صادقی، مس��ئول روابط 
عمومی هیئت فوتبال، این مس��ابقات 
با حض��ور 6 تیم در مجموعه ورزش��ی 

شهدای لواسان انجام گرفت.
وی در این ب��اره گفت: در ای��ن دوره از 
مس��ابقات، از داوران رسمی فدراسیون 
فوتبال ب��رای داوری لیگ دس��ته یک 
دعوت کردیم تا حاشیه ها را تا حد ممکن 
کم کنیم. همچنین حمایت و پشتیبانی 
ش��هرداری و شورای ش��هر از برگزاری 

لیگ فوتبال در لواسان فرصت خوبی را 
پیش آورد تا نسبت به برنامه ریزی بهتر 
مسابقات در سطح لیگ دسته یک و دو 

اقدام نماییم.
در مراس��م اهدای جوایز ک��ه با حضور 
رئیس و اعضای شورای شهر برگزار شد، 
جوایز اول تا سوم به ترتیب به تیم های 
پرواز، متحد و عقاب اهدا گردید. ضمناً 
تیم اتحاد از لیگ دسته یک به دسته دو 

سقوط کرد.
مسئوالن برگزاری مسابقات همچنین 
از حمایت های شهرداری و شورای شهر 
و حض��ور منظم تماش��اچیان قدردانی 

کردند.

پس از برگزاری مسابقات لیگ دسته دو 
فوتبال لواسان که با حضور 5 تیم برگزار 
شد، تیم شاهین توانست از دسته دو به 

لیگ دسته یک صعود کند.
به گزارش خبرنگار نش��ریه لواسان، 
عب��داهلل صادق��ی، مس��ئول روابط 
عمومی هیئت فوتبال لواس��ان، در 
این زمینه گفت: 4 تیم از لواس��ان 

و تیم ایرا از لواس��ان بزرگ در لیگ 
دس��ته دو طی چهار هفته به رقابت 
پرداختند که در پایان تیم ش��اهین 
به سرپرستی حسین گرجی و مربی 
گری رضا ستایش توانست با برتری 
بر سایر رقبا به لیگ دسته یک صعود 
کند. تیم های شهدای ناران و شهید 
مشهدی حس��ینی در جایگاه های 

دوم و سوم قرار گرفتند.
جوای��ز این دوره از مس��ابقات با حضور 
مس��ئوالن ش��هری، توس��ط بهن��ام 
صالح��ی زاده، عضو ش��ورای ش��هر، به 
تیم های اول تا س��وم اهدا شد. صادقی 
در پایان از مس��ئول مجموعه ورزش��ی 
شهدای لواس��ان و همچنین از حامیان 

این دوره از مسابقات قدردانی کرد.

صبح دوش��نبه هر هفت��ه، ورزش 
همگانی بانوان در مجموعه ورزشی 

شهدای لواسان برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار نشریه لواسان، 
پوران ماه��وری، مس��ئول ورزش 
بانوان ش��هرداری لواس��ان، در این 
باره گفت: از این پس، صبح دوشنبه 
هر هفته ورزش همگانی بانوان در 
مجموعه ورزشی ش��هدای لواسان 

برگزار می گردد.
وی در م��ورد نح��وه برگ��زاری 
ورزش صبحگاه��ی بان��وان افزود: 
با تالش ه��ای انجام ش��ده، ورزش 
همگانی ویژه بانوان زیر نظر فاطمه 
زارعی، مربی رسمی ورزش بانوان، 

از 8 تا 9 صبح دوشنبه هر هفته در 
مجموعه ورزشی ش��هدای لواسان 

انجام می گیرد. 
ماهوری ه��دف از برپای��ی ورزش 
صبحگاهی را ایجاد نش��اط بیشتر، 
باال بردن توان بدنی و جلوگیری از 
بیماری های پوکی استخوان و قلبی 

عروقی در بانوان اعالم کرد.
ن��وان  ی��ان گف��ت: با وی در پا
عالقه من��د می توانن��د از طری��ق 
تماس با شماره های 26564333 
و26565745  از جزئی��ات و نحوه 
برگ��زاری این برنامه آگاه ش��وند و 
پیش��نهادها و انتقاده��ای خود را 

مطرح کنند. 

تناسب اندام در 8 هفته
اگر شما اضافه وزن ندارید، ممکن اس��ت مایل باشید عضالت ران 
ها  و ش��کم تان را تقویت کنید تا زیباتر شوید. شما می توانید یک 
شکم سفت و عضالنی داشته باشید، فقط اگر به مدت شش یا هشت 
هفته ورزش های ساده آئروبیک )AEROBIC( مثل پیاده روی و 
دوچرخه سواری را انجام دهید.این نکته را در نظر داشته باشید که 
برای داشتن یک بدن زیبا حتماً نیازی ندارید که عضو باشگاه خاصی 
باشید یا از دستگاه های ورزشی استفاده کنید. ورزش باید جزئی از 
زندگی روزمره شما باشد. ورزش منظم عالوه بر آثار مفیدی که روی 
وزن و سیستم قلبی- عروقی  شما دارد، می تواند موجب شکل دادن 
و تناسب اندام شما هم شود.داشتن یک اندام زیبا احساس خوبی به 
شما می دهد و سبب می ش��ود کار خود را بهتر انجام دهید، انرژی 
بیش��تری برای انجام کارها داشته باشید و در عین حال بسیاری از 
اس��ترس های موجود در محیط کاری را هم کم می کند. در اینجا 
ما به بعضی از ورزش هایی که به تناسب اندام شما کمک می کنند، 

اشاره می کنیم.

 درازونشست
برای اینکه یک ش��کم صاف و عضالنی داش��ته باشید، توصیه 
می کنیم روزانه 30 عدد دراز و نشست بروید. به این صورت که 
روی زمین به پشت دراز بکش��ید و گودی کمر خود را کاماًل به 
زمین بچسبانید. دست های خود را پشت سر بگذارید و سپس 
بدون اینکه به گردن خود فشار آورید و کمرتان از زمین جدا شود، 

شانه های خود را از زمین بلند کنید.

 ورزش های آئروبیک
همان طور که می دانید این گونه ورزش ها برای تقویت سیستم 
قلبی-عروقی و همچنین کاهش وزن  مناسب است. از جمله ی 
این ورزش ها می توان ب��ه پیاده روی تند، دویدن ، طناب زدن، 

دوچرخه سواری  و شنا  اشاره کرد.

 پیاده روی
ساده ترین نوع ورزش است. این نوع ورزش موجب سالمت نگاه 
داشتن قلب و ریه شما می شود.همچنین به کاهش کلسترول 
خون، کمک می کند و از استئوپروز یا پوکی استخوان  در افراد 
سالمند  جلوگیری می کند.پیاده روی روی زمین صاف، حتی 
برای افرادی که درد زانو  یا کمر دارند هم مناس��ب است و فشار 
نامناس��بی روی مفاصل آنها وارد نمی کند.پیاده روی در کنار 
ساحل و روی شن موجب شکل دادن به عضالت ساق پا می شود.
پیاده روی بر روی زمین شیب دار، عالوه بر زیبا ساختن عضالت 
ساق، سبب خوش فرم شدن عضالت ران هم می شود.اگر مفاصل 
شما سالم هستند و شرایط بدنی شما اجازه می دهد، سعی کنید 
به نرمی بدوید. دویدن موجب می ش��ود عضالت شما سریع تر 
و بهتر فرم بگیرند. سعی کنید با یکی دو تا از دوستانتان بدوید، 

چون این کار شما را برای دویدن بیشتر تحریک می کند.

 ورزش کمر
این ورزش س��بب باریک کردن کمر و ش��کل دادن به عضالت 
لگن شما می ش��ود. پاهای خود را کمی بیشتر از عرض شانه ها 
باز کنید. دست راست خود را به سمت باال ببرید و به سمت چپ 
خم شوید. سپس این کار را در جهت عکس انجام دهید. این کار 

را تا جایی که قدرت و تحمل دارید، تکرار کنید.

 خم شدن از ناحیه کمر
این کار موجب باریک شدن کمر، شکل دادن به عضالت لگن و 
داخل ران ها و قدرتمند کردن ساق پاها می شود. یک پای خود 
را از سطح زمین باالتر بگذارید، به طوری که حداقل با پای دیگر 
شما یک زاویه 90 درجه داشته باشد. سپس در حالی که از ناحیه 
کمر خم می شوید، سعی کنید با دست نوک انگشتان پای خود را 

بگیرید. زانوهای شما نباید در این حرکت خم شوند.

 نکات مهم قبل و بعد از شروع ورزش
یادتان باش��د که قب��ل از انجام حرکات ورزش��ی خصوصاً حرکات 
کشش��ی، ابتدا باید بدن خود را گرم کنید. گرم کردن بدن موجب 
می ش��ود که جریان خون کم کم در عضالتی که ورزش می کنند، 
زیاد شود و در نتیجه از آسیب عضالت جلوگیری می کند. توصیه 
می ش��ود برای جلوگیری از آسیب عضالنی، قبل و بعد از ورزش از 
حرکات کششی استفاده شود. این کار حتی دردهای عضالنی  بعد 
از ورزش را هم کاهش می دهد. حرکات کشش��ی را انجام دهید و 
هر کدام از حرکات و کشش ها را به مدت 30 ثانیه نگه دارید.هنگام 
انجام این حرکات حتماً نفس های عمیق بکشید تا اکسیژن کافی در 
دسترس عضالت قرار گیرد. قبل از انجام ورزش، این حرکات را برای 
گرم کردن بدن خود انجام دهید: مانند یک گربه دست ها و پاهای 
خود را بکشید و به مدت 30 ثانیه نگه دارید. بعد از اتمام ورزش هم 
برای اینکه بتوانید دمای بدن خود و ضربان قلب را به حالت عادی 
برگردانید، باز این حرکات کشش��ی را انجام دهید. این حرکات از 

گرفتگی عضالت و ایجاد درد بعد از ورزش جلوگیری می کنند.
نفس کشیدن را هنگام حرکات کششی فراموش نکنید.

 چه مقدار و چه مواقعی ورزش کنیم؟
هرچه بیش��تر و هر زمان که می توانید، ورزش کنید. ش��ما می توانید 
4-3 مرتبه در هفته وهر بار به مدت نیم تا یک ساعت و یا حتی اگر می 
توانید بیشتر، ورزش کنید. اگر اضافه وزن دارید، هفته ای 5 بار و هر بار 
45 دقیقه ورزش های آئروبیک را انجام دهید. کمتر ازاین میزان، برای 
کاهش وزن فایده ای ندارد. ورزش آئروبیک را متناسب با سن و شرایط 
بدنی خودتان انتخاب کنید. بعضی ها قادر هس��تند بدوند یا دوچرخه 

سواری کنند و بعضی فقط می توانند پیاده روی کنند.
 جمشید سلیمی

پرونده ای برای حمایت از حامیان گرما

ی��ن روزه��ا   ا
که می رس��د 

ک��م  ک��م 
ی  ه��ا کمد
خانه با انواع 

ی  س ه��ا لبا
بافتنی و پشمی پر می ش��وند . در این بین هستند  
لباس هایی که به دلیل آلودگی یا لکه های مانده از 
قبل، از چشم صاحبش افتاده باشند. در این بخش 
نکاتی به شما یادآوری می ش��ود تا بتوانید آن ها را 
مثل روز اول تمیز و مرتب کرده و با پوشیدنش��ان 

احساس رضایت و خوشحالی کنید.

اصول اولیه نگهداری
س��عی کنید به صورت مداوم از یک لباس یا ژاکت 
پشمی استفاده نکنید و بعد از هر بار پوشیدن یک 
روز به آن اس��تراحت بدهید . با این کار مانع از شل 

شدن و افتادگی بافت آن می شوید.
لباس های پشمی چروک را با دقت به چوب رخت 
آویزان کنید. با حرکت دست می توانید چروک هارا 
صاف کرده تا لباس صاف باقی بماند. بافتنی هایی از 
جنس پشم را تا کرده و داخل کمد یا کشو قرار دهید 

تا تغییر شکل ندهد.
توجه داشته باشید که سنگینی وسایل داخل 
جیب لباس ها حت��ی کمربندی ک��ه به آن 
آویزان است باعث افتادگی و شلی آن می 
شود. قبل از آویزان کردن در داخل 

کمد، آن را سبک کنید.
ش��ما م��ی توانی��د ب��ا 
برس ه��ای ن��رم و 
مرط��وب غبار 
کثیف��ی  و 
ه��ای ظاهری 
ی  س ه��ا لبا
پش��می را پاک 
کنی��د و نیازی 
به شستش��وی 
کامل آن ندارید. برای پاک کردن لباس های 
پشمی و بافته ش��ده می توانید از ابر اسفنج 

مرطوب استفاده کنید.
 قبل از پوش��یدن لباس هایی که یک سال در کمد 
مانده آن ها را چند ساعت در مجاورت بخار آب 
قرار دهید. می توانید هنگام استحمام آن ها را 
در حمام آویزان کنی��د تا بخارآب چروک های 

آن را صاف کند.
توجه داش��ته باش��ید حرارت و گرمای مس��تقیم ، 
لباس های پشمی را خراب می کند.پس نزدیکی به 

بخاری یا رادیاتور به خراب شدن لباس می انجامد.

  اتو کشیدن لباس های پشمی
برای اتو کشیدن لباس هایی از جنس پشم از اتو بخار 

استفاده کنید.
اتو را روی درجه مخصوص لباس های پش��می قرار 
دهید. با پش��ت و رو کردن لباس یا استفاده از یک 
پارچه مرطوب عالوه بر رطوبت رسانی به آن، مانع 

برق افتادن پارچه می شوید.
دقت کنید که هنگام اتو کش��یدن از حرکت دادن 
آن بر روی لباس خودداری کنید. بلکه با گذاش��تن 
و برداشتن اتو روی بخش های مختلف آن را صاف 

کنید.

شتشوی لباس های پشمی
نکته اول و شاید کلیدی ترین نکته توجه به برچسب 
لباس اس��ت که اطالعات خوبی برای شستشوی به 

شما می دهد.
اگر روی برچس��ب  شستشو با ماش��ین لباسشویی 
آمده باشد که کارتان راحت تر است چون کیفیت آن 
باالست و شستشو با ماشین به آن آسیب نمی رساند.
برای شستشوی با ماشین آن را روی آرام ترین حالت 

گردش و کوتاه ترین زمان تنظیم کنید.
لباس های هم جنس پش��می را باهم بش��ویید و از 
انداختن لباس های��ی باجنس متف��اوت به داخل 

ماشین خودداری کنید.
برای شستشوی بهتر از مایع شستشوی مخصوص 

ماشین به همراه نرم کننده استفاده کنید.
پس از پایان شستش��و، لباس هار ابه صورت صاف 

روی بند رخت پهن کنید تا آویزان و کشیده نشود.
اگر لباس قابلیت شستش��و با ماشین را نداشت آن 
را به مدت 3 ت��ا 5 دقیقه در لگن آب س��رد و مایع 
لباسش��ویی قرار داده و به آرامی تکان دهید. توجه 
داشته باش��ید که لباس را به ش��دت تکان  و فشار 

ندهید.
می توانید این کار را دو تا سه بار تکرار کرده و در آخر 

آب لگن را عوض و به آرامی آبکشی کنید.
یک حوله را باز کنید و لباس را درون آن قرار دهید 
تا آب آن گرفته شود. لباس را در محیطی گرم و به 

دور از حرارت مستقیم قرار دهید تا خشک شود.

 پاک کردن لکه ها
پشم به صورت طبیعی در برابر لکه ها مقاوم است و 
زود آلوده نمی ش��ود. طبیعت آن مثل پوشش بدن 
پرندگان پوش��یده از الیه مقاومی اس��ت که باعث 

می شود آلودگی جذب آن نشود.
به صورت طبیعی 30 درصد از وزن پشم را رطوبت 
تشکیل می دهد و به همین دلیل مایعات جذب آن 
نمی شود.وجود رطوبت در بافت پشم مانع از ایجاد 
الکتریسیته ساکن ش��ده و همین خاصیت مانع از 
جذب گرد و غبار و قارچ های مختلف به سطح لباس 

می ش��ود. همین دالیل کافی است که گاهی لباس 
های پش��می را در مجاورت رطوبت قرار دهید و با 
برس نرم و مرطوب سطح خارجی آن را تمیز کنید.

اگر بخشی از لباس پشمی شما کثیف شد بالفاصله 
آن بخش را با آب سرد و مایع شوینده بشویید.

در م��ورد لکه ناش��ی از مواد غذایی مثل س��س ها 
بهتر است یک حوله یا دس��تمال حوله ای زیر لکه 
قرار دهید و با یک دس��تمال مرط��وب به آرامی آن 

را پاک کنید.
ش��کالت ، جوهر و خون را با آب س��ر فراوان و مایع 
بش��ویید و برای پاک کردن لکه چای یا قهوه از ابر 
آغشته به گلیسیرین همراه با آب گرم کمک بگیرید. 
لکه ناشی از چسب را با اسفنج و الکل از روی لباس 

پاک کنید.

 این بیماری از کجا می آید؟
آنفلوآنزا یک بیماري ویروسي است که بخش هاي 
باالیي مجراهاي تنفس��ي را درگی��ر مي کند. این 
بیماري با نش��انه هایی خود را نشان می دهد تب، 
کوفتگي و درد در بدن، سر درد، خستگي، از دست 
دادن اشتها، سرفه  خشک و گلویی دردناک از اولین 

عالیم شروع بیماری هستند.
باید گفت که آنفلوآنزا با سرماخوردگي تفاوت دارد 
و این را می توان از شدت نشانه های بیماری متوجه 
شد. معموال فردی که به این بیماری مبتال می شود 
زمان طوالنی تری برای بازگش��ت ب��ه درس و کار 
و مدرس��ه نیاز خواهد داش��ت.بیش تر مردم بدون 
مشکل جدي بهبود پیدا می کنند ولی در افرادی که 
سیستم ایمنی بدن شان ضعیف است یا زمینه ابتال 
به بیماری های عفونی را دارند به صورت عفونت های 
س��نگین خود را نش��ان م��ی دهد مث��ل عفونت 
گ��وش، عفونت س��ینوس ها یا عفون��ت مجراهاي 
تنفسي)برونشیت(. افراد مستعد به درگیری عفونی 
شامل این گروه ها می شوند:بچه هاي کم سن، افراد 
باالی 65 سال یا بیش تر و افرادی که ناراحتي هاي 

پزشکي جدي دارند.

 منشا این بیماری چیست؟
دو نوع ویروس آنفلوآن��زا، A و B ، باعث ایجاد این 
بیماری مي ش��وند. به طور معمول ن��وع A عامل 
همه گیري س��االنه اي اس��ت که رخ مي دهد. این 
ویروس  هر س��ال تغییر می کند و به زبان دیگر هر 
سال یک نوع جدید از آن همراه پاییز می رسد! اصل 
ویروس یکی است ولی هر سال نوع جدید از همان 

ویروس اولیه افراد را درگیر می کند به همین دلیل 
است که این بیماری واکسن مشخصی ندارد.

 نش�انه هاي ابت�ال ب�ه  آنفلوآن�زا 
چیست؟

این بیماری با تب، س��رفه، احس��اس سردي همراه با 
لرز، کوفتگي و درد در بدن، سر درد و خستگي  شروع 
می شود. این نشانه ها به طور معمول 3 تا 4 روز ادامه 
دارند و پس از آن ممکن است بیمار براي یک هفته  یا 
بیش تر، سرفه هاي خشک، آب ریزش بیني و گلودرد 
داشته باش��د. دوره  نهفته بیماری یعنی فاصله آلوده 
شدن فرد به ویروس تا زمان شروع بیماری 1 تا 4 روز 
است. اگرچه مردم واژه  آنفلوآنزا را براي هر نوع بیماري 
به کار مي برند که نش��انه هایي مانن��د آن دارد مانند 
س��رماخوردگي معمولي ولی آنفلوآن��زا یک بیماري 
ویروسي  مجزا با عالیم خاص است به طور معمول در 
زمان هاي ویژه اي از س��ال مثل پایان پاییز و در طول 

زمستان، رخ مي دهد.

 آنفوالنزا چگونه درمان مي شود؟
مراقبت و اس��تراحت در خانه تنه��ا راه درمان این 
بیماری فصلی اس��ت.باوجود ای��ن، داروهاي ضد 
ویروس براي کاهش مدت زمان بیماري و ش��دت 
نشانه ها نیز وجود دارد. این داروها به ویژه براي افراد 
مسن و افرادی که خطر ش��دت گرفتن پیامدهاي 

بیماري در آنان باالست، مفید هستند.  این داروهای 
ضد ویروسی فقط با دستور پزشک و با میزان تعیین 

شده قابل مصرف هستند.

 درمان خانگي آنفلوآنزا چیست؟
استراحت، استراحت و استراحت. براي کاهش تب 
و س��ر درد مي توانید از اس��تامینوفن یا ایبوپروفن 
اس��تفاده کنید. س��رم مخصوص شستشوی بینی 
مي تواند آبریزش بیني را کاهش دهند و از فش��ار 
و درد بافت هاي باد کرده در صورت و پش��ت پرده  
صم��اخ گوش ک��م کنند. ب��ا نوش��یدن مایعات و 
ضد س��رفه هایي که به تجویز پزش��ک نیاز ندارند، 
مي توانید از شدت سرفه ها کم کنید. شستن دست 
و صورت و پاشویه، البته نه با آب بسیار سرد، نیز به 

کاهش تب کمک مي کند.

 آی�ا مي ت�وان از ای�ن بیم�اری 
پیش گیري کرد؟

شما با واکس��ینه  کردن خود و اعضای خانواده تان 
مي توانید از این بیماري پیش گیري کنید.بهترین 
زمان برای تزریق این واکسن مهر و آبان است. این 
واکس��ن را به کودکان باال تر از 6 ماه و هر فردي که 
مي خواهد به پیش گی��ري از این بیمار کمک کند، 
تزریق می ش��ود. توجه داشته باش��ید که به دلیل 
تغییر ماهیت ویروس ها در هر پاییز واکسن همان 

سال قابل تزریق است و خاصیت پیشگیرانه دارد.

 بیش تر بدانیم
 ویروس س��رماخوردگي به راحتی از فردي به فرد 
دیگر منتقل مي ش��ود. قطره هاي کوچکي از سرفه 
یا عطسه  دیگران، چیزهایي مانند دستمال یا حوله 
که به ترشحات بیني یا گلوي فرد بیمار آلوده شده 
باشد یا تماس با دس��ت آلوده  فرد مبتال، مي تواند 
شما را بیمار کند. به همین دلیل، شستن دست ها، 
به ویژه در طول زمس��تان و در مجاورت افراد بیمار 

سفارش شده است.
 افرادي که به ویروس آنفلوآنزا آلوده ش��وند، 1 روز 
پی��ش از این که نش��انه هاي بیماري ب��روز کند تا 
5 روز پ��س از بروز آن، مي توانن��د دیگران را آلوده 
کنند. بنابراین، ممکن است ش��ما زماني که هنوز 
نمي دانی��د به این بیماري دچار ش��ده اید، آن را به 

دیگران انتقال دهید.
دور نگه داشتن دس��ت ها از بیني، چشم ها و دهان 
نیز به پیش گیري از بیماري کمک مي کند. احتمال 
این که ویروس از این راه ها به بدن ش��ما وارد شود، 

زیاد است.
ورزش منظم، غذاي مناس��ب، نکشیدن سیگار به 
پیش��گري از آنفلوآنزا کمک مي کند.دود سیگار به 
پوشش مجراهاي تنفسي و شش ها آسیب مي رساند 

و آن ها را به ویروس  حساس مي کند.
آنفلوآن��زا به ط��ور معمول طي 5 ت��ا 7 روز  درمان 
می ش��ود. البته، خس��تگي و کوفتگی ناشی از آن 
ممکن است ادامه داشته باشد. گاهي ممکن است 
به عفونت هاي باکتریایي نیز دچار شوید که در این 
صورت باید به پزشک مراجعه کنید. عفونت گوش، 
مجراهاي تنفسي و سینوس ها از نشانه هاي عفونت 
باکتریایي است که به دنبال ابتال به آنفلوآنزا در بدن 

ایجاد می شود.
باید توجه داشته باشید که با مصرف آنتي بیوتیک 
نمي توانید از این بیماري پیشگیري یا آن را درمان 
کنید. آنتي بیوتیک ه��ا براي مبارزه ب��ا باکتري ها 

مناسب هستند و روي ویروس ها اثري ندارند. 
مصرف ف��راوان ویتامین ه��ا، مواد معدن��ي، مانند 
قرص هاي ویتامین سي و روي یا داروهاي گیاهي 
به درمان یا پیشگیري از آنفلوآنزا کمک نمي کنند 
و بهتر اس��ت به رژیم غذایي س��الم توجه بیشتري 

داشته باشیم.
بیش از 100 نوع ویروس مختلف می توانند س��رما 
خوردگی ایجاد کنن��د. ام������ا ویروس هایی که 
باعث آنفلوآنزا می ش��وند زیاد نیستند. اما در مورد 
سرما خوردگی ساختن واکسن به دلیل تعداد زیاد 

ویروس ها میسر نیست. 

 درمان عالئ�م س�رما خوردگی و 
آنفلوآنزا 

- در خانه بمانید و استراحت کنید مخصوصا زمانی 
که تب دارید.

- س��یگار نکش��ید و از همراه��ی ب��ا اف��رادی که 
سیگارمی کشند اجتناب کنید. 

- مایعات فراوان بنوشید مثل آب، آب میوه و سوپ 
رقیق شده.

- در روز چندین بار با آب و نمک ولرم غرغره کنید.  
این کار باعث می شود سوزش گلو بهتر شود.

 چه زمانی باید به پزشک مراجعه 
کرد؟ 

در بعضی موارد، نیازی به مراجعه به پزشک نیست. 
ش��ما می توانید با راهکارهایی که گفته شد درمان 
را ش��روع کنید. فقط در صورتیک��ه در ابتدا عالئم 
آنفلوآن��زا را داش��تید به پزش��ک اط��الع دهید تا 
داروهای ضد ویروس تجویز کند.  توصیه می شود 
هرکدام از این عالیم را داش��تید به پزشک مراجعه 

کنید:
- س��رما خوردگی که بیش از 10 روز طول کشیده 

است. 
- گوش درد یا خروج ترشح از بینی. 

- درد شدید در صورت یا پیشانی 
- تب باالی 38 درجه

 - تنفس کوتاه و تنگی نفس
 - خشونت صدا، سوزش گلو یا سرفه مداوم 

- خس خس سینه
 

 م�واد مغ�ذي مفی�د در بهب�ود 
سرماخوردگي و آنفلوآنزا 

ویتامین ث: مصرف مناس��ب ای��ن ویتامین باعث 
کاهش عالیم بیماري ش��ده و خواص ضدویروسي 
و ضد باکتریایي دارد. این ویتامین همچنین باعث 
تحریک سیستم ایمني مي شود. مصرف مرکبات ، 
لیمو, گریپ فروت و کیوی میزان متناسبی از این 

ویتامین را به بدن می رساند.

 م�واد غذای�ي مفی�د در درم�ان 
بیماري 

میوه هاي تازه ، مرکبات ، آناناس ، س��بزیجات تازه ، 
فلفل سبز، چغندر، اسفناج ، مارچوبه ، کلم سبز، پیاز، 
سیر، زنجبیل ، خیار، گوجه فرنگي ، قارچ ، ماست کم 

چرب ، زیتون ، تربچه ، آب هویج و شربت لیمو.

پاییز است و هزار ...درد

پاییز که از راه می رسد عالوه بر 
انواع زیبایی ها و لطافت  هوا که به 
همراه دارد چیزهای ناخوشایندی 
هم  می آیدکه گاهی موجب اذیت 
می شود و البته  کمی هم نگرانی. 
یکی از سوغاتی های این فصل 
بیماری به شدت مسری و فراگیر 
آنفلوآنزاست که گاهی به نام 
سرماخوردگی فصلی هم معروف 
می شود .در این مطلب به معرفی 
این مهمان نه چندان خوشایند 
پاییزی و راه های درمان آن 
پرداخته ایم . آن را بخوانید و به 
دیگران هم توصیه کنید.

شناسایی یک مهمان ناخوانده 

برگزاری مسابقات شنا به مناسبت هفته دفاع مقدس

به کوش��ش هیئت شنای لواس��ان و با 
هم��کاری ش��هرداری و بس��یج الغدیر، 
مسابقات ش��نا در رده های آزاد مردان، 
نوجوانان و نونهاالن در دو رش��ته کرال 

سینه و قورباغه برگزار گردید.

به گ��زارش خبرنگار نش��ریه لواس��ان، به  
مناسبت گرامی داشت هفته دفاع مقدس 
و ب��رای زن��ده نگه داش��تن یاد ش��هدای 
پاک باخته 8 س��ال دفاع از اسالم و کشور، 
مسابقات شنا در رش��ته های کرال سینه 

و قورباغه جمعه 93/7/4 در اس��تخر قائم 
لواسان برگزار گردید. 

در مراس��م آغازی��ن ک��ه ب��ا حض��ور 
ش��رکت کنندگان، بعض��ی از خانواده ها، 
عالقه مندان به ورزش ش��نا، نماینده اداره 
ورزش و جوانان لواسان، نماینده شهرداری 
و جانش��ین فرماندهی حوزه 166 بس��یج 
دانش آموزان و بسیج فرهنگیان و با تالوت 
آیاتی چند از قرآن مجی��د برگزار گردید، 
علی محمد خندان، جانش��ین فرماندهی 
حوزه 166 بسیج دانش آموزی، در سخنانی 
با تبیین جایگاه ویژه شهدای دفاع مقدس 
در تأمین امنیت امروز جامعه ما و تجدید 
میثاق دوباره ب��ا آرمان های آنان، از حضور 
گرم ورزشکاران تش��کر کرد و برای آن ها 
تعالی روح و جس��م و اخ��الق و موفقیت 

آرزو نمود.
سپس عباس راکی، مسئول هیأت شنای 
لواسان و مجری این مسابقات، توضیحات 

الزم را در خص��وص نح��وه برگزاری آن 
برای شرکت کنندگان تشریح نمود. وی 
همچنین اعالم کرد هیئت شنای لواسان 

آماده پذیرش عضو جدید است.
نتایج این مسابقات به شرح زیر است:

آزاد مردان
کرال س��ینه 100 متر: مه��دی ترابی) 
اول(، میث��م س��رایی)دوم(، اس��ماعیل 

کردی)سوم(
قورباغه 50 مت��ر: میثم س��رایی)اول(، 

مهدی ترابی)دوم(، هومن فرزاد)سوم(
نوجوانان

کرال سینه نوجوانان) 11-12 سال( 50 
متر: مهدی علی میرزایی)اول(، احسان 

عبدی)دوم(، محمد فتاحی )سوم(
رش��ته قورباغ��ه 50 مت��ر: مه��دی 
علی میرزایی)اول(، محمد فتاحی)دوم(، 

احسان عبدی)سوم(  
کرال سینه رده سنی نوجوانان) 14-13 

سال( 50 متر: آرمان  یاراحمدی)اول(، 
محم��د مالک��ی زاده)دوم(، حس��ین 

رستمی)سوم(  
قورباغه رده س��نی نوجوان��ان) 14-13 
س��ال( 50 متر: آرمان یاراحمدی)اول(، 
حس��ین  رس��تمی)دوم(، علیرض��ا  

نخلی)سوم( 
نونهاالن

کرال س��ینه نونهاالن زیر 10 س��ال 25 
مت��ر: محمدس��بحان چن��اری)اول(، 
محمدماهان چناری)دوم(، محمدمهدی 

کاظمی)سوم(
قورباغه 25 متر: محمدمهدی کاظمی) 
اول(، محمدس��بحان چن��اری)دوم(، 

محمدماهان چناری)سوم(
در پایان، با حضور پیشکسوتان و 
ورزش دوستان، احکام قهرمانی و 
مدال های نفرات برگزیده تقدیم 

شد. 

شنا

به همت واحد ورزش ش��هرداری لواس��ان، ورزش 
صبحگاه��ی در قالب برگزاری مس��ابقه پیاده روی 
خانوادگی در س��اعت 7/30 صبح جمعه 93/7/18 

برگزار شد.
به گزارش خبرنگار نش��ریه لواس��ان، این مراس��م 
که با حمایت ش��هرداری و ش��ورای اسالمی شهر و 
مشارکت تربیت بدنی از ساعت 7/30 صبح از میدان 
امام خمینی )ره( گلندوئک آغاز ش��د، با طی مسیر 
از خیاب��ان معلم و رجایی)کمربن��دی( تا مجموعه 

ورزشی شهدای لواسان ادامه یافت.
در این حرکت جمعی که رئیس و اعضای ش��ورای 
شهر نیز در کنار ش��رکت کنندگان حضور داشتند، 
پس از رسیدن به مجموعه ورزشی شهدای لواسان، 
مراسم ورزش باستانی توسط باستانی کاران باشگاه 

امام علی)ع( تربیت بدنی برگزار گردید.
در ادامه، مراس��م قرعه کش��ی و اه��دای جوایز به 

شرکت کنندگان با حضور مسئوالن برگزاری جشن 
پیاده روی خانوادگی انجام شد.

اسامی برندگان این مراسم به شرح زیر است:
س��تاره نژادبخش)کیس��ه خ��واب(، امیرحس��ین 
عبدی)دوچرخ��ه(، مهدی برات��ی)کارت هدیه 50 

هزار تومانی(، س��ید معی��ن لس��انی)جایزه چادر 
مس��افرتی(، ام لیال زینل��ی)کارت هدی��ه 50 هزار 
تومانی(، عرفان حبیبی)کیس��ه خ��واب(، علیرضا 
فالحتی)کیس��ه خواب(، محمدباقر بنفشه)کارت 
هدیه 50 هزار تومانی(، علی احدی)چادر مسافرتی(، 

توران فتاحی)دوچرخه(، نگار نژادبخش)دوچرخه(، 
مرضیه عابدی)چادر مسافرتی(، زهرا امینی)چادر 
مسافرتی(، سمیه فتاحی) برنده دوچرخه( و غزاله 

حسینی)کیسه خواب(.
 همچنین در ادامه قرعه کشی، دو جایزه ویژه کارت 
هدیه ب��ه مبلغ 50 ه��زار تومانی اهدایی محس��ن 
گرماب��دری، مس��ئول واحد ورزش ش��هرداری، به 

عبداهلل اسدی و ژرال آرامیان تعلق گرفت.
ضمناً دو جایزه ویژه نقدی اهدایی بهنام صالحی زاده، 
عضو شورای ش��هر و مس��ئول کمیته ورزش شورا 
اسالمی شهر، به عبدالرضا قربان پور و مجید حاجی 

مومجی رسید.
در این مراس��م، علیپور رئیس تربیت بدنی، 
نمایندگان کالنتری 166 لش��گرک و برخی 
دیگر از دس��ت اندرکاران ورزش لواسان نیز 

حضور داشتند.

برگزاری پیاده روی خانوادگی به مناسبت هفته پارالمپیک
پیاده روی
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اخالق

چگونه نامه بنویسیم؟
 عبدالرضا علی پناهی

نامه نگاری یکی از راه ه��ای ایجاد محبت و اس��الم در این زمینه 
نیز آداب و ش��رایطی را مشخص کرده اس��ت که آن ها را می توان 
از سخنان پیامبر عظیم الش��ان و اهل بیت مکرم دریافت برقراری 
ارتباط مهرآمیز و از جمله ابزار به وجود آورنده دوس��تی و مودت 

است.
قرآن کریم چگونگی نامه نگاری س��لیمان پیامبر را به ملکه سبا از 
قول خود ملکه چنین نقل می کند: ای قوم اینک نامه ای بزرگوارانه 
به دست من رسیده، آن از سلیمان اس��ت و نوشته: به نام خداوند 

بخشنده مهربان ... 
این نش��ان می دهد یک��ی از آموزش های اصولی اس��الم در مورد 
نامه نگاری آغ��از کردن نامه با ن��ام و یاد خداوند اس��ت. مالحظه 
می شود که حضرت سلیمان نامه را با نام خداوند رحمان و رحیم 

آغاز کرده است. 
از سوی دیگر، نامه هر شخص بیانگر عقل، درایت و هوش او است. 
این معنی را پیش��وایان مذهب در البه الی کلماتش��ان گوش��زد 
فرموده اند. از نظر امام صادق )ع( از نامه هر شخص می توان به پایۀ 
عقل، بصیرت و آگاهی او پی برد. از این رو، باید کمال دقت و متانت 
را در نامه نگاری رعایت کرد و ضمن بیان مطالب منطقی، آن را تا 

کلمات زیبا و پسندیده آراست.   
 از دیدگاه امام علی )ع(، نامه بلیغ ترین س��خنگوی یک انس��ان و 

نماینده و ترجمان عقل و خرد وی است.
در میان کلمات حکمت آمیز ایشان به نکاتی بس ظریف و دقیقی  
برمی خوریم که  رعای��ت آن ها برای نظام اس��المی و کارگزاران و 
کارمندان آن در وزارتخانه ها و ادارات و در ارتباط با آنچه که امروز 
به عنوان کاغذبازی ش��هرت پیدا کرده اس��ت، خط مشی خوب و 

مفیدی را نشان می دهد. 
امیرالمومنین )ع( به برخی کارگزاران خود چنین نوشت: قلم ها را 
نازک و فاصله سطرها را کم و مطالب اضافی را حذف کنید. بیشتر 
به محتوای نامه و ذکر مطالب الزم و ضروری بپردازید، زیرا خزانه 
دولت و بیت المال مسلمین نمی تواند این گونه ضرر و زیان را تحمل 

کند. )خصان/ 310 (
چگونه به خانه مردم وارد شویم؟ 

در قرآن مجید تعلیم��ات ارزنده ای در این زمین��ه وجود دارد که 
بخشی از آن را به شما عزیزان خاطرنشان می کنیم. 

مورد ورود به خانه دیگری است: )در سوره نور آیه 27( »ای کسانی 
که ایمان آورده اید، به خانه کسی غیر از خانه خودتان داخل نشوید، 
تا آنکه آشنایی دهید و بر اهل آن سالم کنید، این برای شما بهتر 

است، شاید که متذکر شوید«
در آیه بعدی این مطلب ادامه یافته اس��ت: »پس اگر کسی را آنجا 
نیافتید، وارد نشوید تا زمانی که به شما اجازه داده شود و اگر به شما 
گفته شد که باز گردید، بازگش��ته و وارد نشوید که این برای شما 

پاکیزه تر است و خداوند به آنچه انجام می دهید، داناست« 
همان گونه که در آیه ش��ریفه بیان می کند باید در خانه و محیط 
زندگی خصوصی افراد امنیت کافی وجود داش��ته باشد. به همین 
دلیل در تمام قوانین دنیا وارد شدن به خانه اشخاص بدون اجازه 
آن ها ممنوع اس��ت. در اس��الم نیز چنانکه ذکر شد، در این زمینه 
دستور بسیار مؤکد داده شده و آداب و ظرایفی در این زمینه وجود 
دارد، از جمله در حدیث��ی می خوانیم که پیامبر به یکی از یارانش 
فرمود: به هنگام اجازه گرفتن روبه روی در نایست.                                    

  اصالح میان مردم
زندگی انس��ان ها به طور کل��ی، خالی از نوع��ی درگیری، رنجش 
و کدورت نیس��ت. گاهی در جامعه بش��ری در اثر تعارض منافع، 
باال بودن س��طح انتظارات، توقعات، بی توجهی به حقوق محترم 
اش��خاص، کوتاهی در انجام وظایف و باالخره تف��اوت در خلق و 
خوی، اختالف و دشمنی به وجود می آید. و احیاناً برخی انسان ها 
پرحوصله، با گذشت و دیر رنج هستند و به عکس برخی دیگر کم 
حوصله، بی گذش��ت و زود رنج می باشند. پس پیدایش کدورت و 

نزاع و کشمکش در زندگی اجتماعی مردم امری است طبیعی.
اسالم در تعالیم اجتماعی خود می کوشد انسان ها در برابر این گونه 
جریان��ات و رویدادهای جامعه ش��ان بی تفاوت نباش��ند بلکه در 
چارچوب تعلیم و تربیت اس��المی س��عی بر این ش��ده که حس 
خیرخواهی و اصالح طلبی در وجود مردم پرورش داده شود و دائماً 
در ایجاد صلح و صفا و رفع عداوت ها و کدورت ها تالش به عمل آید.

قرآن در این زمینه ها می فرماید:    
هر کسی شفاعتی نیکو کند، برای او بهره ای از آن خواهد بود و هر کس 
شفیع و واسطه کار زشتی شود سهمی از آن به خود او خواهد رسید و 
خداوند مراقب همه کارها و توانبخش همه انسان هاست )نساء /85 ( 
پس تقوا پیشه کنید و میان خود صلح و آشتی برقرار نمایید )انفال /1(

مومنان ب��رادران یکدیگرند پس میان دو ب��رادر )در صورت بروز 
اختالف و عداوت( اصالح کنید و تقوا داشته باشید شاید مورد لطف 

و رحمت خداوند قرار بگیرید )حجرات / 10(
از نظر رسول خدا اصالح ذات البین و ایجاد آشتی میان دو نفر انسان 
مومن و مسلمان که با هم قهرند از همه نمازها و روزه های مستحبی 

بهتر و با فضیلت تر است )امالی شیخ طوسی/135/2(
و نیز پیامبر گرامی فرمود: بهترین و با فضیلت ترین صدقه ها، صدقه زبانی است. 
سوال شد صدقه زبانی چیست؟ پیامبر فرمود: شفاعت و وساطتی 
که بدان وسیله، شخص اسیر و دربندی آزاد شود، از ریختن خون 
بنا حق��ی جلوگیری به عمل آید، خیر و نیکی ب��ه یک برادر دینی 
برسد و پیش آمدهای سوء و نامطلوب از یک شخص مسلمان رفع 

شود )بحار/44/76 ( 
و از نظر امام صادق)ع( صدقه ای که خداوند آن را خیلی دوس��ت 
می دارد اصالح ذات البین است یعنی هنگامی که مردمی با هم بد 
شده و روابطشان تیره گشته است و با تالش و کوشش، روابط آن ها 
را حسنه کرده و بهبود بخش��یم و موقعی که دو دوست و دو برادر 
دینی ایمانی از هم دور شده و به علت کدورت و رنجش از هم فاصله 
گرفته اند آن ها را به هم نزدیک کنیم و میانشان صلح و صفا برقرار 

نمائیم. )اصول کافی/209/2 (
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میرمهدی اما می گوی��د در حال حاضر 
به خواندن قرآن، نه��ج البالغه و ادبیات 
غنی ای��ران و تحقیق پیرام��ون برخی 
موضوعات آن ها مش��غول است و کمتر 
نقاشی می کند. او معارف الهی و ادبیات 
را راهنمای زندگی ب��رای همه، به ویژه 
نس��ل جوان می داند و در این گفت وگو 
می کوشد گوشه هایی مفید و انسان ساز 
را در ح��د وقت و فضایی که در نش��ریه 
وج��ود دارد، از البالی ای��ن متون برای 
مخاطبان امروز، به وی��ژه جوانان مطرح 
کند. با این وجود، تأکید می کند تنها در 
مقام یک عالقه من��د به ادبیات و معارف 
اسالمی و عرفانی س��خن می گوید و در 
این زمینه ها تنها یک جستجوگر است 

و بس. 

 نقش ادبیات
به عن��وان اولین پرس��ش از میرمهدی 
می پرس��یم: آی��ا ادبیات به ط��ور کلی 
جنب��ه تزیین��ی دارد ی��ا ن��ه، می تواند 
کارگش��ایی هایی هم داش��ته باشد؟ به 
عب��ارت دیگر، آیا ادبی��ات کاربردی نیز 

وجود دارد؟ 
او پاس��خ می دهد: در این زمینه، اگر به 
عنوان مثال س��راغ ق��رآن برویم، بدون 
ورود به مفاهیم حکمی قرآن کریم، باید 
بگویم اگر این کتاب آسمانی جنبه ادبی 
قوی نداش��ت، این تأثیر گ��ذاری ژرف و 
گس��ترده را در طول تاریخ نمی داشت. 
اس��تحکام کالم در کن��ار معان��ی بلند، 
مخاطبان بس��یاری را در ادوار مختلف 
جذب این کتاب الهی نموده اس��ت. ژان 
پل س��ارتر، فیلس��وف و نویسنده شهیر 
فرانسوی، می گوید: »با ادبیات می توان 
جه��ان را تغییر داد.« ش��ما کمتر رهبر 
سیاس��ی، اجتماعی و دینی را در جهان 
پیدا می کنید که بدون تسلط بر ادبیات، 

در کار خود توفیق چش��مگیری داشته 
باش��د. بنابراین، ادبیات نقش��ی مهم و 
تاریخ ساز داشته و هیچ گاه جز در پاره ای 

دربارها هنر تزیینی نبوده است.
وی پس از بی��ان این مقدم��ه کوتاه، به 
این مسئله می پردازد که ادبیات چگونه 
می تواند مشکالت انسان امروز را به ویژه 
در زمینه اخالقی��ات جامعه، حل کند و 
برای مثال در مورد »حسد« و »غیبت« 
یعنی دو رذیله اخالقی، راه حل س��عدی  
را در ابیات زیر)باب هفتم گلستان( ارائه 

می دهد:
مرا در نظامیه ادرار بود

شب و روز تلقین و تکرار بود
مر استاد را گفتم ای پُرخرد
فالن یار بر من حسد می برد

چو من داِد معنی دهم در حدیث  برآید 
به هم اندرون خبیث!

شنید این سخن پیشوای ادب
به تندی برآشفت و گفت ای عجب!

حسودی پسندت نیامد ز دوست

که معلوم کردت که غیبت نکوست؟
گر او راه دوزخ گرفت از خسی
از این راِه دیگر تو در وی رسی

بیت اول به این معناس��ت که س��عدی 
می گوید در مدرسه نظامیه بغداد، یعنی 
دانش��گاه آن روزگار،  وی طلب��ه بوده و 
ش��هریه یا ماهیانه)ادرار( می گرفته و به 
بحث و شاگردی مشغول بوده است و الی 
آخر. چکیده سخن شیخ اجل در ابیات 
یادشده که برای هر گوش شنوا به منزله 
»ُشک« اس��ت، این است که: ای انسان، 

برای اثبات خود، دیگران را نفی مکن!
مثال دیگ��ر: گناه کردن و به بخش��نده 
بودن خداوند اس��تناد کردن، باز هم از 

سعدی: 
اي غره به رحمت خداوند    در رحمت او 

کسي چه گوید
هرچند مؤثرست باران       تا دانه نیفکني 

نروید
یکی از ویژگی های بش��ری خوشحالی 
ماهاس��ت از تعریف و متأسفانه گاه شاد 

ش��دن از تملق و چاپلوس��ی و آشفته و 
پریشان شدن از  نقد و یا بدگویی دیگران 
در حق م��ا. موالنا این صف��ت را بتگری 

می داند:
مدح و ذمت گر تفاوت می کند   بتگری 

باشی که او بت می کند
گر تو حق را بنده ای، بت گر مباش   ور تو 

مرد ایزدی، آزر مباش
و سعدی در باب پنجم)رضا( بوستان آن 

را شرک خفی می نامد:
در این نوعی از شرک پوشیده هست    که 

زیدم بیازرد و َعمروم بخست
گرت دیده بخشد خدوانِد امر            نبینی 

دگر صورت زید و َعمرو
یعنی خشنودی از مدح و پریشان شدن از 
ذم به این دلیل است که در قلب ما جایی 
خالی برای غیر خدا ه��م وجود دارد! در 
مقام طلب، سالمت و مالمت نزد عارف 

سالک یکی است.

 نگاه عارفان
در اینجا  است که از مجتبی میرمهدی 
می پرس��یم اصوال عارفان بزرگ چگونه 
به این جهان می نگریستند که آثارشان 

سرشار از این آموزه های گرانبها و انسانی 
است که در پاس��خ می گوید: »عرفان« 
ش��ناخت اس��ت و »عارف«  شناس��ا و 
»معروف« آنچه باید شناخته  شود یعنی 
معرفه اهلل. من شخصا عرفان را مخصوص 
افرادی خاص با لباس و آداب مش��خص 
نمی دانم. هر کس که در دلش عش��قی 
باشد و شوقی را احساس کند و در پی آن 
»معنای غایی« باشد، گام  در راه عرفان 

نهاده است. از حافظ بشنویم: 

    نه هرکه چهره برافروخت دلبری داند    
نه هرکه آینه سازد سکندری داند

نه هر که طرف ُکلَه کج نهاد و تُند نشست  
کاله داری و آیین سروری داند

تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن    
که دوست خود روش بنده پروری داند

غالم همت آن رند عافیت سوزم             که 
در گداصفتی کیمیاگری داند

»گداصفت��ی« برداش��تی از قرآن کریم 
اس��ت که می فرمای��د: ای مردم، ش��ما 
گدایانید)فق��را( به س��وی پروردگارتان 
و اوس��ت بی نیاز س��توده. به قول عبرت 

نائینی
درویش که در کشور فقر است شهنشاه    

پیش نظر خلق گدا هست و گدا نیست

 دین و عرفان
میرمه��دی س��خنان خ��ود را در باب 
ویژگی های عرفان و عارف چنین ادامه 
می دهد: دی��ن و عرفان نیز در یک نقطه 

به هم پیوسته اند. اساسا عرفان شناختن 
واقعی دی��ن و انس با ژرفای آن اس��ت. 
دین و عرفان نظر به فراس��وی افق های 
مادی دارند. مقصد آن ه��ا جاودانگی و 
ابدیت اس��ت. عارف می داند که انس��ان 
موجودی مخت��ار و انتخابگر و در نتیجه 
مسئول است. او می داند امانتدار خداوند 
و لذا پاس��خگوی اعمال خود در محضر 
اوست. عرفان گش��ودن چشم دل است 
و عشق ورزیدن به عالم، زیرا به هر کجا 
که می نگرد وجه خداست. عرفان، نهان 

جهان را دیدن است:
به چش��م نهان بین نهاِن جه��ان را    که 

چشِم عیان بین نبیند نهان را 
 از موالنا بش��نویم که منزلگاه انسان را 

کجا می داند:
هر نفس آواز عش��ق می رس��د از چپ و 
راس��ت   ما به فلک می رویم، عزم تماشا 

که راست؟
ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم    باز 
همان جا رویم جمله، که آن شهر ماست

خود ز فلک برتری��م وز ملک افزونتریم    
زین دو چرا نگذریم منزل ما کبریاست

لسان الغیب را هم فراموش نکنیم که در 
همین مقوله گفته است: 

چرا نه در پی عزم دیار خود باشم
چرا نه خاِک سِر کوی یار خود باشم

غم غریبی و غربت چو برنمی تابم
به شهر خود روم و شهریار خود باشم

ز محرمان سراپردۀ وصال شوم
ز بندگان خداوند خود باشم

هدف عارف دیدن اشیا است »کما هی« 
تا رسیدن به قرب حق. چشم دل عارف 
گشوده اس��ت. س��یر او بی نهایت است. 
عارف با ش��ه بال عش��ق پرواز می کند، 
از ش��اخه ازل پریده اس��ت و آشیانه ابد 
منزلگاه اوست. لذا تنگ نظری و پستی و 
بدخواهی در اندیشه اش راه ندارد. عارف 
همچون قطره ای که به دریا پیوسته، به 
آرامش می رس��د. جزئی است در تالش 
رس��یدن به کل، »عاشق اس��ت بر همه 

عالم « چرا » که همه عالم از اوس��ت«، 
یعنی از خالق است و س��رانجام عرفان، 
یافتن دروازه آس��مان و اتصال به ابدیت 

است. بگذریم... 
کتابی اس��ت به نام » زندگ��ی جنگ و 
دیگر هیچ« اثر اوریانا فاالچی، خبرنگار 
و نویس��نده ایتالیایی. در آغاز این کتاب 
آمده اس��ت که »زندگی لحظه ای است 
می��ان تولد و م��رگ«. در ق��رآن مجید 
نیز طول حیات دنیایی س��اعتی از روز، 
ی��ک روز و پاره ای از روز توصیف ش��ده 
اس��ت. می دانیم که هر عددی در مقابل 
بی نهایت مس��اوی اس��ت با صفر، با این 
توصی��ف، تکلیف این چن��د صباح عمر 
ما روشن اس��ت! عارف این لحظه را ارج 
می نه��د و آن را به بطال��ت نمی گذراند، 
دروغ نمی گوی��د، به مال مردم چش��م 
طمع ن��دارد، دنیا به چش��م او به اعتبار 
مزرعه ای برای آخرت محل کشت است 

و روز واپسین هنگام درویدن.

 لزوم توج�ه به مفاخر عل�م، ادب و 
حکمت

او خاطرنش��ان می کند: امروزه، افزایش 
امکانات تکنولوژی انس��ان را به مرحله 
»انفجار اطالعات« رس��انیده است. صد 
افسوس که جنبه های تفننی و سرگرمی 
آن بر جنبه آموزش��ی و علمی اش غلبه 
یافت��ه اس��ت و درنتیجه، جوان��ان ما از 
اس��تفاده گنجینه های معرفتی محروم 
مانده اند. توصیه پدرانه ام به جوانان این 
اس��ت که ای عزیزان، به ذخائر ِسُترک 
مفاخر علم و ادب و حکمت روی آورید. 
بدیهی است بدون کار و زحمت کشیدن و 
تالش کردن چیزی عاید آدمی نمی شود. 
بزرگان این مرز و بوم با آثار گران سنگ 
خود ش��ما را می خوانند تا کلید هدایت 
و مفتاح زندگی واقعی را در دس��ت های 

شما قرار دهند:
هیچ ک��س از پی��ش خود چیزی نش��د                          

هیچ آهن خنجر تیزی نشد
ف��روش                                 ا هی��چ قن��ادی نش��د حلو

تا که شاگرد شکرریزی نشد 
لئون��ارد لوی��زون، محقق و نویس��نده 
امریکایی که مؤل��ف فصل نامه موالنا در 
5 جلد، می��راث تصوف در س��ه جلد و 
صاحب کتاب »فراس��وی کفر و ایمان« 
)شرحی بر »گلش��ن راز« شیخ محمود 
شبس��تری، عارف قرن هفتم( و مصنف 
بسیاری کتاب های دیگر در درباره موالنا 
است، می گوید: نظیر موالنا در هیچ یک 
از ادبیات جهان یافت نمی ش��ود، هم از 
نظر کمیت و نیز از جنبه کیفیت. جهان 
هنوز به حد تفکر موالنا نرسیده است. او 
هزار سال از زمان خود جلوتر بوده است! 
جمله پایانی میرمهدی چنین است: آری 
به خود و جوانان عزیز توصیه می کنیم: 
»بیاییم به اتفاق هم با موالناها، به آینده 

پرواز کنیم«.                

احمد یونسی سینکی در سال 1316 در لواسان متولد 
شد. وقتی به سن 7 سالگی رسید، نامش را در مدرسه 
مهر گلندوئک نوش�تند تا س�واد یاد بگی�رد. خودش 
می گوید تا ششم ابتدایی در این مدرسه درس خوانده 
و روزهایی را به ی�اد می آورد که به ان�دازه قدش برف 
می بارید و او می ترسید از اینکه از شورکاب تا گلندوئک 
را تنهایی ب�رود و در برف و بوران با گرگ  برخورد کند! 
همچنین ی�ادش می آید که زمس�تان ها ناه�ار هم با 
خودش می برد، چرا که مدرس�ه ها صب�ح و عصر بود. 
باالخره مدرک ششم را می گیرد و وارد کار کشاورزی 
می شود. اما بعد از بیماری پدرش، زندگی او ورق تازه ای 
می خورد و وارد بخشداری لواسانات می شود. وی اکنون 
حافظ و ناقل تاریخ شفاهی بخشداری لواسان از آغاز 

تاکنون است.

 چگونگی ورود به بخشداری
احمد یونسی سینکی می گوید: وقتی مرحوم پدرم بیمار 
شد، کریم نوعی، بخش��دار وقت، به او گفت که احمد را 
برای کار به بخش��داری بیاور تا کمک به حالت باشد. به 
این ترتیب، من از زمستان 1344 عماًل وارد بخشداری 
شدم که محل آن در منزل مرحوم حاج حبیب اهلل فتاحی 
در نجارکال بود. در آن زمان، کارکنان بخشداری 3 نفر 
بودند. به نظرم، تأسیس بخشداری در لواسانات به بیش 
از 120 سال پیش برمی گردد. این را هم بگویم که پیش 
از ورود من به بخشداری،  محل این اداره در افجه بود؛ چرا 
که محدوده لواسانات شامل سیاه رود، لواسان بزرگ، الر، 
رودبار قصران، پارچین ورامین، دوراهی آزمایش، مامالو، 
زردس��تان، گل خندان، گردنه رودهن، سکاله و آردینه 

می شد و بسیار گسترده بود.
او می افزاید: به هرحال، بعد از نجارکال، به ساختمان دکتر 
شاکری نقل مکان کردیم و مدتی بعد به زردبند رفتیم. 
البته اینجا ها همه استیجاری بود. باالخره ناچار دوباره 
به گلندوئک بازگش��تیم. عمده فعالیت های بخشداری 
رس��یدگی به امور مردم مناطقی بود که تحت مدیریت 
آن بودند. البته اوج کارمان در زمان انتخابات مجلس قبل 
و بعد از انقالب بود که واقعاً با این وس��عت زیاد کارمان 
طاقت فرس��ا بود. به واس��طه ارتباط های که بین سران 
مملکت پیش از انقالب وجود داشت، مهندس ریاضی، 
رئیس وقت مجلس شورای ملی که باغی در منطقه فشم 
داشت، توانست با استفاده از موقعیتش، رودبار قصران 
را از بخش لواس��ان جدا و برای آن منطقه بخش��داری 

دیگری ایجاد کند.

وی که 15س��ال را پیش از انقالب و 15 س��ال را بعد از 
انقالب در بخشداری لواس��انات خدمت کرده است، در 
دوران کاری اش بیش از 30 بخش��دار را دیده و به قول 
خودش با بخش��دارانی از شش��م ابتدایی تا دکترا کار و 
تجربه های فراوانی را کسب کرده است؛ آن قدر که بعد 
از بازنشستگی اش، مسئوالن وقت چند سالی نگذاشتند 

که از بخشداری برود. 

 به عنوان همه کاره بخشداری
وقتی از یونسی سینکی می پرس��یم چگونه بخشداری 
لواسانات با س��ه نفر می توانست به مسائل این محدودۀ 
وسیع رسیدگی کند، پاسخ می دهد: این سه نفر عبارت 
بودند از بخش��دار، یک نفر مأمور اجرا و یک خدمتگزار. 
من با عنوان ش��غلی خدمتگزار در آنجا استخدام شدم، 
ولی وقتی قابلیت های مرا دیدند شدم متصدی انتخابات 
و همه کارها از دفتری گرفت��ه تا نامه نگاری ها و غیره را 
انجام می دادم؛ چون بخشدار گاهی دو یا سه روز ناچار 
بود برای سرکشی به مناطق مختلف برود و من با مجوز 
او همه کارها را انجام می دادم تا به مرحله امضا بخشدار 
برسانم. بنابراین، همه کار می کردیم غیر از معطل کردن 
مردم و ارباب رجوع! البته اموری ک��ه از حوزه ما خارج 
بود را به فرمانداری ش��میرانات و یا اس��تانداری تهران 

می فرستادیم.

 بهترین بخشدار 
او درباره بهترین بخشدار لواسانات در قبل و بعد از انقالب 
می گوید: ایرج صوفی اولین بخشداری بود که با مدرک 
لیسانس به لواسانات آمد. از جمله کارهای که به نظرم 
او را در قبل از انقالب ش��اخص  کرد، حضور سه روز در 
هفته اش در تمام مناطق تحت مدیریت بخشداری بود و 
ارتباط رودررویش با مشکالت مردم. صوفی هر ماه جلسه 
شورای شهر را تشکیل می داد و از تمام مسئوالن ادارات 
می خواست که حضور داشته باشند تا کارها بهتر انجام 
شود. بعد از انقالب هم به نظرم عزت اهلل خانمحمدی که 
9 سال در اینجا بخشدار بود، از جمله فعال ترین مدیران 
مردم دار بود. البته این نظر ش��خصی من است. ساخت 
خانه بهداشت، حمام عمومی، مسجد، مدرسه و آسفالت 
خیابان های اصلی در روستاها همه توسط ایرج صوفی 
انجام شد تا اینکه شهرداری در لواسان به نام شهرداری 
شهر فرحناز در سال 1349 تأسیس شد و شروع به کار 
کرد. البته همچنان رس��یدگی به وضعیت روستاها به 
عهده بخش��داری بود. هم اکنون هم همین گونه اس��ت 
و بای��د بگویم که هم��ه این کارها با حض��ور، حمایت و 
مش��ارکت مردم انجام می ش��د. خاطرم هس��ت پیش 
از انقالب با انتخ��اب کدخدا برای هر محل��ه ای، کارها 
سروسامان اداری تری می گرفت و کدخدا موظف بود پل 

ارتباطی اهالی روستا و محلش با بخشدار باشد.

 تأسیس شهرداری لواسان
پرسیدیم: در زمان تأسیس شهرداری لواسان چه کسی 

بخشدار بود و نقش او در تأسیس شهرداری چه بود؟
 وی پاس��خ داد: در آن زمان، بخشدار لواسانات محمدرضا 
غضنفری ب��ود که مقامات کش��وری وقتی برای لواس��ان 
طرح یک ش��هر دیپلماتیک را ریختند، نظ��ر او را در مورد 
ش��هرداری پرس��یدند. غضنفری حت��ی در انتخاب اولین 
شهردار لواسان که مهندس حیدری بود، نقش داشت. البته 
در آغاز شهرداری در یکی از اتاق های بخشداری شروع به 
کار کرد که طبیعتاً این اتفاق کار ما را سبک تر نمود. احمد 
یونسی س��ینکی که انگار به یک باره چیزی به یادش آمده 
است، می گوید: یک نامه از نخست وزیری برای بخشداری 
آمده بود که مربوط به اداره کش��اورزی بود. یادم است سه 
بار پیرو زدیم، ولی اداره کش��اورزی پاسخی نداد.   یک  روز 
معاون استاندار آمد بخشداری و با ناراحتی سراغ پاسخ نامه 
را گرفت. وقتی اسناد ما را دید که س��ه بار نامه برای اداره 
کشاورزی زده ایم، خواست یک  بار دیگر نامه بدهیم تا اگر 
جواب ندادند، پرونده اش کنیم و به اس��تانداری بفرستیم. 
وقتی فکر کردم ممکن است رئیس اداره کشاورزی باز هم 
جواب ندهد، برای اینکه دچار گرفتاری نشود نامه را شخصاً 
بردم و به او گفتم که موضوع از چه قرار اس��ت و اگر جواب 
ندهی، قطعاً برایت مش��کل ایجاد خواهد شد. این گونه، با 
جان و دل کار می کردی��م. دوران پاکی بود و تخلف خیلی 

کم صورت می گرفت. این در حالی بود که لواسانات وسعت 
زیادی داش��ت و رس��یدگی به این مجموعه وقت زیادی 

می خواست.

 تاریخچه ساختمان بخشداری لواسانات 
او درباره تاریخچه ساختمان فعلی بخشداری لواسانات 
می افزاید: م��رزی بود بی��ن باغ احمدخ��ان حکمت و 
نصرت اهلل خواجه نوری که محل عبور رودخانه نجارکال 
بود. در آن زمان، نصرت اهلل متوجه ش��د که قرار اس��ت 
این باغ حدود 40 ه��زار متری  را باب��ت مالیات دولت 
به قیمت200 هزار تومان به کس��ی بفروشند بنابراین 
بالفاصله آن را به قطعات مختلف تقس��یم کرد: 2400 
متر برای احداث س��اختمان فعلی بخشداری، کنارش 
بیش از 3 هزار متر برای ساخت مدرسه، 2 هزار متر برای 
ساختمان سازمان حفاظت محیط زیست، هزار متر برای 
اداره مخابرات، بیش از 2 هزار متر برای اداره کشاورزی 
و مقداری هم برای بهزیس��تی و اداره مرکزی آموزش و 
پرورش. خالصه نگذاشت آن باغ را آن مرد بهایی بخرد. 
باالخره در 1344/1/13 س��اختمان فعلی بخش��داری 
آماده بهره برداری شد و از استانداری آمدند و آن را برای 

شروع به کار در سال جدید تحویل گرفتند.
 یونسی که همه بخشدارهای لواسانات را از آغاز تاکنون 
می شناس��د ش��روع می کند نام آن ه��ا را از اول گفتن: 
نخستین بخش��دار کریم نوعی بود و بعدی ها به ترتیب 
عبارت اند از: دکتر شاکری)سرپرست(، کریمخان زند، 
حجازی، حس��ابی )سرپرس��ت(، آل آقا )سرپرس��ت(، 
محمد رضا غضنفری، پرویز س��یاوش، ناصر کالنتری، 
حس��ین انوری، دکت��ر غالمرضا بانک��ی، صوفی، خانم 
نیره سادات مدنی، رحیمی، حسنی، سید ابراهیم سید 
عربی، ُدرباف، اطلس باف، علی اکبر کیالنی، اسماعیلی، 
عزت اهلل خانمحمدی، خجسته، میرزایی، مهدوی، قاسم 

رشید، موالیی و حمدحیدری. 

 لُِب کالم
او که انگار خس��ته ش��ده، نف��س عمیقی می کش��د و 
می گوید:  بعد از بازنشستگی هم بیش از 5 شش سال مرا 
در بخشداری نگه داشتند. با حدود چهار دهه تجربه کار 
دولتی، می خواهم چیزی بگویم و همه را به خدا بسپارم: 
خوبی کنید و خوب باشید. خوبی ها هیچ وقت گم نخواهد 
شد. این هم نصیحت من به کارکنانی که در لواسان و در 

ادارات اینجا کار می کنند.        

احمد بخشدار، پدر بخشداری لواسانات گفت وگو با  مجتبی میرمهدی

نگاهی به تأسیس بخشداری و شهرداری در لواسانبه مثابۀ پاسخی به پرسش های انسان امروز

25 ذی الحجه) مطابق با 25 مهر امسال( روز تکریم بازنشستگان 
اس�ت. به این مناس�بت، در خدمت عض�و هیئت مدی�ره کانون 
بازنشستگان شمیرانات و مس�ئول کانون فشم بودیم و اقدامات 
این کانون برای بازنشستگان تأمین اجتماعی لواسانات و رودبار 
قصران را جویا ش�دیم. در این گفت وگو، گرمابدری که سال ها به 
عنوان عضو فعال شورای اس�المی کار و سپس هیئت تشخیص، 
هیئت موضوع ماده 22 و هیئت بدوی فشم در خدمت بیمه گذاران 
و بازنشس�تگان تأمی�ن اجتماعی بوده اس�ت، خدم�ات کانون 
بازنشستگان، به ویژه شاخه لواسانات و رود بار قصران، را تشریح 
کرد. ضمن س�پاس از او به خاطر یک عمر خدمت صادقانه، توجه 

خوانندگان عزیز را به مطالب مطرح شده جلب می نماییم. 

 در ابتدا، کمی درباره خودتان بگویید.
رمضان گرمابدری هستم، متولد 1341رودبار قصران. بعد از تحصیالت 
ابتدایی به تهران رفتم و از نوجوانی) 1353( در ش��رکت فیلیپس در 
زمینه الکترونیک مش��غول به کار ش��دم. تحصیالت متوسطه ام را در 
دوره شبانه ادامه دادم و دیپلم علوم انسانی شدم. همچنین برای ارتقای 

کارم، دیپلم الکترونیک نیز گرفتم.
 از کی وارد فعالیت های کارگری شدید؟

بعد از انقالب و در شروع کار شورای اسالمی کار در کارخانه ها، من از 
سوی کارگران شرکت رادیو الکتریک )فیلیپس( انتخاب شدم و از آن 
زمان فعالیت های من آغاز شد که تاکنون هم ادامه دارد. در این میان، 
در زمان جنگ از سوی جهاد شمیرانات به جبهه اعزام شدم. در ادامه 
فعالیت های کارگری ام، با رأی اعضای ش��وراهای کار شرق تهران به 
عنوان عضو سه هیئت تشخیص)مس��ئول رفع اختالفات کارگران با 
کارفرماها(، هیئت موضوع 22ماده )مسئول حل اختالف بین کارفرما 
و شورای اس��المی کار( و هیئت بدوی تأمین اجتماعی فشم)مسئول 
رفع اختالف میان کارفرما و تأمین اجتماعی( به ش��عبه وزارت کار در 

شرق تهران مأمور شدم که تا بازنشستگی ادامه یافت.
 بعد از بازنشستگی، به چه فعالیت های مشغول شدید و کانون 

فشم چگونه شکل گرفت؟
در سال 1380، پس از اینکه  با توجه به داشتن شغل سخت و زیان آور) 
به دلیل کار کردن با قلع در محیط کار( زودتر از موعد بازنشسته شدم، 
به زادگاهم رودبار قصران برگشتم و در فعالیت های که برای تشکیل 
کانون بازنشس��تگان تأمین اجتماعی ش��میرانات صورت می گرفت، 
مشارکت کردم. ذکر این نکته ضروری است که ما در منطقه لواسانات 
و رودبار قصران نمی توانس��تیم به طور مس��تقل کانون بازنشستگان 
را تش��کیل بدهیم، زیرا طبق قان��ون باید در این مناط��ق فرمانداری 
وجود داش��ت. بنابراین، ما و ش��میرانات باید یک کانون مش��ترک را 
ایجاد می کردیم. به هر حال، اقدامات انجام ش��ده برای تشکیل کانون 
بازنشس��تگان تأمی��ن اجتماعی ش��میرانات، به ویژه با کوش��ش ها و 
پیگیری های مؤثر پرویز احمدی پنجکی و دوستان دیگر در سال 1389 
ثمر داد. به عالوه، برای تش��کیل کانون فش��م که زیرمجموعه کانون 
شمیرانات محسوب می شود، بجز من، قاسم شمشکی)از شمشک( و 

محمد حسن مشهدی از لواسان نیز زحمات فراوانی کشیدند.
 منتخبان دوره اول و دوم لواسانات و رودبار قصران در کانون 

بازنشستگان تأمین اجتماعی شمیرانات چه کسانی بودند؟
انتخابات کانون هر دو سال یک بار با حضور بازنشستگان مناطق شمیرانات 
از جمله لواسانات و رودبار قصران انجام شده است و در هر دو دوره، بنده به 
عنوان عضو هیئت مدیره و محمد حسن مشهدی به عنوان بازرس انتخاب 
شده ایم. البته در هر دو دوره برای حضور بازنشستگان لواسانات و رودبار 
قصران برای رفتن به ش��میران و رای دادن تالش کردیم وسیله نقلیه در 
اختیار آن ها بگذاریم. در اینجا، الزم است از شورای اسالمی شهر لواسان 
تشکر ویژه کنم که برای انتقال بازنشستگان منطقه برای انتخابات دوره 

دوم 8 مینی بوس در اختیار ما گذاشت.
 آماری از تعداد بازنشستگان تأمین اجتماعی منطقه دارید؟

به طور کلی، در کل منطقه ش��میرانات حدود 25000 نفر بازنشسته 
تأمین اجتماعی اند که تقریبا 10 هزار نفرش��ان عضو کانون هستند و 
تعدادی از آن ها با توجه به محدودیت های ما از جمله عدم توانایی مالی 
برای تهیه سالن یا محل های بزرگ برای گردهمایی، در رای گیری ها 
ش��رکت می کنند. تعداد بازنشس��تگان تأمین اجتماعی لواسانات و 
رودبار قصران نیز حدود 1400 نفر است که980 نفرشان عضو کانون 
هستند. باید اضافه کنم کانون های بازنشستگی تأمین اجتماعی در سه 
سطح شهرستان، استان و عالی تشکیل شده اند و در جهت احقاق حق 

بازنشستگان کل کشور فعالیت می کنند.
 کانون فشم تاکنون چه اقداماتی برای بازنشستگان لواسانات 

و رودبار قصران کرده است؟
فعالیت های ما عمدتا در زمینه های درمانی، رفاهی، گردشگری و مشاوره 
صورت گرفته اس��ت. عمده ترین مشکل بازنشستگان منطقه ما در زمینه 

درمان تکمیلی و وصول مطالبات خود از شرکت عهده دار بیمه مکمل بوده 
است. چون نمایندگی ش��رکت  در این منطقه وجود ندارد، بازنشستگان 
یا بازماندگانشان که عمدتا مسن و سالخورده اند، باید خود چند بار برای 
تحویل مدارک و دریافت هزینه ها به تهران مراجعه می کردند که کار سخت 
و طاقت فرسایی برای آنان بود. لذا ما انجام این کار را بر عهده گرفته ایم و 
به اعضای کانون اعالم کرده ایم فاکتورهای پزشکی خود را در لواسانات به 
آقای قاسمی و در رودبار قصران به دفتر کانون خانم محسنی تحویل دهند. 
پس از آنکه پرونده ها تشکیل و مدارک جمع آوری شد، خود من آن ها را به 
تهران می برم و دو هفت��ه بعد فیش های وجوه دریافتی هر نفر را می گیرم 
تا به آن ها تحویل شود و خودش��ان از بانک ملت وصول کنند. معموال در 
هفته بین 20 تا 30 پرونده را به تهران می برم. به عالوه، برخی اعضای ما در 
روستاهای دور و نزدیک ساکن اند و به دلیل ناتوانی و یا بیماری نمی توانند 
برای وصول طلب خود مراجعه کنند. در این موارد، بارها با هزینه شخصی 
خودم سراغشان رفته ام و پولش��ان را داده ام. کار دیگر ما در زمینه درمان 
اعضای کانون، ایجاد سهیمه بستری برای بیماران منطقه در بیمارستان 
میالد است. طبق توافقی که با مسئوالن آن بیمارستان انجام شده است، 
بیماران ما می توانند با نامه کانون فشم بدون نوبت بستری و درمان شوند.
 دیگر، سال هاس��ت که برای ایجاد یک درمانگاه شبانه روزی  در این 
منطقه تالش کرده  و اخیرا به  نتایج خوبی هم رس��یده ایم. یعنی قرار 
است در کنار ساختمانی که برای تأمین اجتماعی فشم ساخته می شود، 
یک درمانگاه و یک ش��عبه بانک رفاه کارگران نیز در نظر گرفته شود. 
این کار مورد تأیید مدیر کل  تأمین اجتماعی ش��عبه شهرستان های 

تهران نیز قرار گرفته است.

در بخش رفاهی چه اقداماتی انجام داده اید؟
 در این بخش، تالش کرده ایم که میزان وام های قرضه الحسنه را افزایش 
دهیم. پارس��ال 6 میلیون توم��ان را بین بازنشس��تگان، 3 میلیون برای 
لواس��انات و 3 میلیون برای رودبار قصران قرعه کشی کردیم، ولی امسال 
با پیگیری هایی که انجام دادیم 20 میلیون تومان را برای این کار در نظر 
گرفته اند که مراس��م قرعه کشی آن ش��امل 10 میلیون برای لواسانات و 
10 میلیون برای رودب��ار قصران بزودی انجام خواه��د گرفت. به جز وام 
قرض الحس��نه، برای اعطای وام 2 میلیون تومانی که قبال تنها به یک نفر 
تعلق می گرفت، برای 10 نفر  از آقای بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان 
قول مساعد گرفته ام. در بخش گردشگری با وجود هزینه بسیار اندکی که 
سازمان تأمین اجتماعی برای افراد بازنشسته در نظر گرفته است)پارسال 
برای کلیه اعضای کانون فشم 700 هزار تومان و امسال  1 میلیون و 400 
هزار تومان( تاکنون 5 مرحله اعزام به مشهد، 3 مرحله اعزام به زیارت قم 
و جمکران و یک مرحله اعزام به مراس��م گالبگیری در قمصر کاش��ان را 
داشته ایم. به عالوه، دفتر ما در فشم و شخص خود من مشاوره های الزم را 
به مراجعه کنندگان و تماس گیرن��دگان ارائه می دهیم که حتی زندگی و 

هزینه های شخصی مرا تحت تأثیر قرار می دهد.
 در مورد مش�کالت اساسی بازنشس�تگان تأمین اجتماعی 

کل کشور و نقش کانون عالی بازنشستگان نظرتان چیست؟
به ط��ور خالصه، عرض کنم کان��ون به اتکای قاطبه اعض��ای کانون های 
شهری و استانی، طی این سال ها با وجود موانع بسیار، برای احقاق حقوق 
بازنشستگان تالش های فراوانی انجام داده است از جمله در مورد تعیین 
درصد افزایش مستمری پرداختی به بازنشستگان. از سوی دیگر، این کانون 
مدت هاست نسبت به همسان بودن عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی 
با بازنشستگان کش��وری که از امکانات دیگری)مثل شارژ سالیانه کارت 
سفر( استفاده می کنند و اصوال نظام پرداخت های غیرهمسان داشته اند، 
اعتراض دارد و اصالح عیدی را پیگیری می کند. این در حالی اس��ت که 
همسان سازی حقوق ها در مورد بازنشستگان کشوری انجام شده، ولی در 
ما صورت نگرفته است. در اینجا باید اشاره و تأکید کنم تأمین اجتماعی 
سه رکن دارد که اگر دو رکن اصلی آن یعنی کارفرما و به ویژه دولت. وظایف 
خود را به موقع انجام می دادند، اکنون مس��ائل ش��اغالن و بازنشستگان 
انباشته نمی شد. به عالوه، جای نمایندگان کارگران در ارکان تصمیم گیری 
در کنار نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی و دولت خالی است و این مسئله 
تاکنون موجب نقصیه های بسیاری شده که الزم است برای رفاه کارگران 

شاغل و بازنشستگان نظام تأمین اجتماعی برطرف شود.
 در پایان، اگر صحبت دیگری هست، بفرمایید.

ضمن تبریک عید غدیر خم به همه هموطنان، به ویژه بازنشستگان 
لواسانات و رودبار قصران، از شما به خاطر فرصتی که در اختیار من 
گذاشتید، تشکر می کنم. در اینجا، الزم است از اعضای کانون فشم 
خواهش کنم حداقل ماهی یک بار به ما سر بزنند و در جریان آخرین 
اخبار و اقدامات قرار گیرند. این امر ضمن افزایش مشارکت آن ها 
در انجام امور، باعث دلگرمی خدمتگزارانی همچون من نیز خواهد 
شد. به عالوه، بازنشستگان زیادی هس��تند که هنوز برای دریافت 
کارت خود مراجعه نکرده اند. همچنی��ن امیدوارم موقعی به آن ها 
برای دریافت مدارک یا وجوه فاکتورهای درمانشان زنگ می زنیم، 

زودتر مراجعه کنند.      

گفت و گو

به مناسبت 8 مهر روز بزرگداشت مولوی و 20 مهر روز بزرگداشت 
حافظ، به سراغ مردی رفتیم که هم رشته تحصیلی و هم کارش در 
زمینه ادبیات و عرفان نبوده است. با این وجود، از آغاز دل در گرو 
ادبیات، هنر و عرفان داشته و پس از فراغت از کار نیز یک سره در 
این وادی غور و تحقیق نموده اس�ت. ازاین رو، اگرچه در مجامع 
علمی و دانش�گاهی متعددی پیرامون ادبیات و عرفان اسالمی 
سخنرانی داش�ته و مطالب زیادی در این زمینه ها نگاشته، ولی 

هنوز اقدام به انتشار آن ها نکرده است.       
مجتبی میرمهدی متولد 1327 فارغ التحصل کارشناسی ارشد حقوق 

و جامعه شناسی کیفری از دانش�گاه تهران است. او  پیش از انقالب 
وکیل دادگستری و پس از آن، به مدت 15 سال معاون پارلمانی وزیر 
امور خارجه بود. وی پس از این، با وجود پیشنهادهای متعدد، دیگر 
سراغ شغل دولتی نرفته و ضمن اداره کردن زندگی اش با فعالیت های 
مختلف، به کار هنری و مطالعاتی پرداخته اس�ت.   میرمهدی آثار 
برجسته ای در زمینه نقاشی داشته که بارها در نمایشگاه های 
انفرادی و گروه�ی از جمله در موزه هنرهای معاصر به نمایش 
درآمده است. یکی از آثار او که با الهام از طبیعت زیبای لواسان 
کشیده شده، به همراه آثاری از دیگر نقاشان سرشناس ایرانی 

در مجموعه ای با عنوان »نسیمی از باغ های هنر ایران« از طرف 
مرکز هنری مریدین امریکا منتشر شده است و آثار مذکور به 
مدت دو س�ال در چهار ایالت امریکا به نمایش درآمد. تابلوی 
ای�ن هنرمند »چای هن�گام چوپان�ان« ن�ام دارد. وی قبل از 
انقالب نیز با احراز رتبه اول در رش�ته نقاشی سیاه قلم موفق 
به اخذ مدال درجه اول نقرۀ هنری شده است. او در پایان بخش 
زندگی نامه خود خاطر نشان می کند: هرچند تجریشی االصل هستم، 
ولی 25 سال اس�ت که ساکن لواسانم. امید اس�ت هنگام گسیل به 

جاودانگی و دیدار با یار، جایی در این شهر زیبا داشته باشم!

دین و عرفان نیز در یک نقطه به هم 
پیوسته اند. اساسا عرفان شناختن 

واقعی دین و انس با ژرفای آن 
است. دین و عرفان نظر به فراسوی 

افق های مادی دارند. مقصد آن ها 
جاودانگی و ابدیت است

بخش سوم

گرمابدری، مسئول کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی لواسانات و رودبار قصران:

فعالیت های ما عمدتا در زمینه های درمانی، رفاهی، 
گردشگری و مشاوره صورت گرفته است 

ادبیات و عرفان

سال هاست که برای ایجاد 
یک درمانگاه شبانه روزی  در 

این منطقه تالش کرده ایم 
و اخیرا به  نتایج خوبی هم 

رسیده ایم. یعنی قرار است 
در کنار ساختمانی که برای 

تأمین اجتماعی فشم ساخته 
می شود، یک درمانگاه و یک 
شعبه بانک رفاه کارگران نیز 

در نظر گرفته شود
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انعکاس نظرات همشهریان عزیز 
به منزله تأیید 

محتوای آن ها نیست لواسانالو
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کالم رهبری

نام های شعله ور

برنامه تکیهخبر

طنز شهروندی

ما به برکت نهضت 
امام حسین)ع ( 
و حفظ فرهنگ 

آن توانستیم نظام  
اسالمی را در جامعه مان 

به وجود آوریم

محرم

همزمان با سراسر کشور، جشن عاطفه ها با شعار 
»مه��ر در انتظار مهر« 16 و17 مهرماه در ش��هر 

لواسان برگزار شد. 
به گزارش خبرنگار نش��ریه لواسان، کمیته امداد 
امام خمینی)ره( در دو روز یادش��ده با اس��تقرار 
پایگاه های موق��ت در محله های مختلف ش��هر 
لواس��ان، نس��بت به جمع آوری هدایای مردمی 

جهت کمک به دانش آم��وزان نیازمند اقدام کرد. 
مردم نیز با حضور در محل این پایگاه ها، هدایای 

خود را تحویل دادند.
جشن ملی عاطفه ها هرساله با آغاز سال تحصیلی 
جهت جمع آوری کمک های مردمی با همکاری 
خیرین، نیکوکاران، سازمان ها و نهادهای دولتی 

و غیردولتی برگزار می شود.

خبرنگار ما ب��ا حضور در یکی از ای��ن پایگاه ها، با 
چند شهروند خیر گفت وگوی کوتاهی انجام داد 

که می خوانید.
حس��ین آمده اس��ت تا پول نقد خ��ود را تحویل 
مس��ئول پایگاه دهد. او انگی��زه اش از این حضور 
را این گونه بیان می کن��د: وقتی به بچه هایی فکر 
می کنم که در مدارس مش��کالت زیادی دارند و 
حتی گاهی یک پاپوش مناس��ب هم ندارند، دلم 
به درد می آید. ای کاش می توانستم به همه آن ها 
کمک کنم. معصومه نیز در این باره می گوید: آن ها 
مثل بچه های خودمان هستند. چطور وقتی آخر 
شهریور ماه برای بچه خودم خرید مدرسه می کنم 
او خوشحال می شود، پس اگر با کمک من پسر یا 
دختر دیگری در یک نقطه از این کشور خوشحال 

شود، دل من آرام خواهد شد. 
آقایی که کم��ی دورتر از پایگاه ایس��تاده بود، در 
مورد جش��ن عاطفه ها می گوید: فرزندانم بزرگ 
شده اند و دانشجو هستند. وقتی به بچه هایی فکر 
می کنم که به وسیله ما یک دفتر نو یا یک کاپشن 
نو چقدر می تواند آن ها را خوشحال کند، احساس 

خوبی پیدا می کنم.

برگزاری جشن ملی عاطفه ها در لواسان
 امنیت در لواسان بسیار کم شده است. شورای شهر رسیدگی کند. 
 برخورد با موتورسواران افغانی باالخره چه خواهد شد، چرا هیچ کس 
جوابگو نیست. چند بار هم در الو لواسان اعالم شده است. )معصومی(

 شهرداری و شورای شهر با پول مردم جشن غدیر می گذارند و بعد از 
خودشان هی تشکر می کنند. این دیگر چه صیغه ای است که جشن ها 
و برنامه ها ش��ده تش��کر از خودتان؟! در راهپیمایی خانوادگی هم از 
خودتان تش��کر کردید. بگذارید اگر کار خوبی است، مردم قدردانی 

کنند؛ نه اینکه برای خودتان نوشابه باز کنید. )مسعود( 
 مأموران راهنمایی و رانندگی گاهی از س��وراخ سوزن رد می شوند، 
ولی گاه از در دروازه نه! این چه وضع اعمال قانون است که ماشین ها 
را در پیاده رو پارک می کنند، ولی نه ش��هرداری چیزی می گوید، نه 

راهنمایی و رانندگی. )آبشاری(
 پیاده روهای لواسان مخصوص عده ای خاص شده است تا کاالها و 
محصوالتشان را جلوی مغازه شان بچیندند. چرا شهرداری رسیدگی 
نمی کند؟ این پیاده روها با پول مردم و برای آسایش آن ها ساخته شده 

است. )رضا چراغی(
 چرا در لواسان س��طل زباله تر و خشک برای تفکیک زباله ها وجود 
ندارد؟ االن در تمام شهرس��تان ها ای��ن کار را انجام می دهند. من در 
منزلم زباله های تر و خش��ک را جدا می کنم، ولی متأسفانه دوباره به 
همان سطلی می رود که تمام آش��غال ها با هم مخلوط هستند. لطفاً 

مسئوالن رسیدگی کنند.
  از شورای شهر و شهرداری برای اس��فالت خیابان مجتمع سپاه و 
رنگ آمیزی جداول آن تشکر و قدردانی می کنیم. اگر چراغ گذاری و 

محوطه سازی این قسمت را هم اجرا کنند، از  آن ها ممنونیم.
 )جمعی از اهالی محل(

  حدود یک ماه است که دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه 
غفار رس��ولی معلم ندارد و 35 دانش آموز س��رگردان هستند. لطفاً 

مسئوالن آموزش و پرورش رسیدگی نمایند.
)جمعی از اولیاء دانش آموزان(

آسفالت غیر مستقیم
 آرش فرهنگ پژوه

داش��تم فکر می کردم در این اوضاعی که وضعیت اقتصادی دهن همه را 
آسفالت می کند، چگونه است که هنوز آس��فالت بعضی خیابان ها هنوز 
مش��کل دارد! احتماال دلیلش این اس��ت که خیابان ها به ان��دازه کافی 
شبیه دهن همه نیست. از س��وی دیگر، می بینیم که با وجود تالش های 
خستگی ناپذیر مسئوالن و اقداماتی مثل لکه گیری خیابان و از این جور 
کارها، باز آسفالت ها مشکل دارد. لذا مش��کل از مسئوالن که نمی تواند 
باش��د! پس ما اینجا دو سه تا پیش��نهاد ارایه می کنیم، بلکه مشکل حل 

شود. به هرحال، از این دهان تا آن دهان آسفالت است!
اول اینکه این بار به جای اقدام مس��تقیم برای آسفالت کردن خیابان ها، 
سعی شود ش��کل ظاهری خیابان به ش��کل ظاهری دهن یکی از اقشار 
کم درآمد درآید؛ یعنی کارگران بروند و آنجا را شبیه شکل دهن یک آدم 
بدبخت درس��ت کنند! آن وقت احتماال روزگار گ��ول می خورد و آن را با 
دهن یک آدم بخت برگشته اشتباه گرفته، خودش آن را آسفالت می کند 

و مشکل با سرعتی باورنکردنی حل می شود!
اگر به هر دلیلی این روش جواب نداد، از آن جایی که کارگران زحمتکش 
خودشان همواره از اقش��ار کم درآمدند و گویا قرار است تا روز قیامت هم 
همین طور کم درآمد بمانند، کافیست هر جای خیابان که خراب بود را به 
عمق مناسب بکنند. س��پس کارگران در داخل گودال قرار گرفته، دهان 
خود را به سمت آسمان باز کنند! آن وقت عالوه بر اینکه با آسفالت شدن 
دهان کارگران خیابان هم به طور خودکار آسفالت می شود، ممکن است 
با افزایش بارندگی هم روبهرو شویم چون در هر صورت، آسمان دست و 

دل بازتر از زمین است!
البته باید کارگران حتما از وس��ایل ایمنی استفاده کنند، چون متأسفانه 
طرح سرویس بهداشتی مناسب برای پرندگان هنوز به تصویب نرسیده 
و ساخته نشده و پرندگان مجبورند همین طور که در حال پرواز هستند، 
کارهای الزم خود را انجام دهند! لذا ممکن است حوادث خیلی دلخراشی 

رخ دهد! پس باید اول ایمنی را در نظر گرفت بعد کار. 
اما در کنار تالش پیگیر مسئوالن، جای دارد که طرح سرویس بهداشتی 
هوایی برای پرندگان زودتر اجرایی گردد، چون به نظر می رس��د مشکل 
آسفالت جدی اس��ت و حاال حاالها باید دهان کارگران به سمت آسمان 
باز باش��د و به هرحال هر چقدر هم که ما ایمن��ی را رعایت کنیم، حادثه 

خبر نمی کند!
تا اینجا همین دو پیشنهاد به نظرمان رسید. از شما خوانندگان محترم هم 
می خواهیم اگر با محوریت آسفالت شدن جاده)و حتی دهان!( پیشنهادی 
دارند، عجالتا گوشه ای یادداش��ت کنند تا روزی که مسئولین برای رفع 

کامل مشکل فراخوان آسفالت دادند، به کار آید.

26551917

شهیدسیدجعفر میرقوامی
جعفر  س��ید
می��ر قوامی در 
سال 1349 در 
روس��تای سبو 
کوچک به دنیا 
آمد. نام پدرش 
س��یدجواد بود. 
او فرزند س��وم 
خانواده و  دارای 

دو برادر و س��ه خواهر  بود. در زمان انقالب، هفت 
ساله بود که با دوچرخه به خیابان می رفت و مرگ 
بر شاه می گفت که به همین دلیل یک بار از رئیس 

ژاندارمری سیلی خورد. 
وی تحصی��الت ابتدای��ی و اول و دوم راهنمایی را 
در س��بو کوچک گذراند. زمانی که 15 ساله شد، 
تمام فکر و ذکرش جنگیدن با دشمن بود. مرتب به 
پایگاه شمیران می رفت و تقاضای رفتن به جبهه 
می کرد، ولی به او اجازه رفتن نمی دادند. یک بار با 
شناسنامه برادر متوفی خود به پایگاه مراجعه کرد 
و قصد داشت به این وسیله به جبهه برود که باز هم 

نتیجه نگرفت. 
س��رانجام به دلی��ل بی قراری ف��راوان ، م��ادر به 
سیدجعفر پیشنهاد کرد در ستاد پشتیبانی جبهه  
خدمت کن��د. روزی که او به س��تاد مراجعه کرد، 
ش��هیدی متعلق به روس��تای قصران را تش��ییع 
می کردند. سیدجعفر در تشیع پیکر شهید مجید 
نوایی شرکت کرد و بعد از مراسم، تلفنی از مادرش 
خداحافظی ک��رد.  او به عنوان خدم��ت در واحد 
تدارکات به جبهه رفت، ولی وارد خط مقدم شد و 

در عملیات کربالی پنج شرکت کرد.
س��یدجعفر میرقوامی س��رانجام بعد از به هالکت 
رس��اندن تع��دادی از بعثی های عراق��ی در تاریخ 
65/11/16  در منطقه ش��لمچه به شهادت رسید 
و پیکر مطهرش در ج��وار امامزاده فضلعلی)ع( به 

خاک سپرده شد.

السالم علیک یا اباعبداهلل الحسین )ع(
اطالعیه زمانبندی برنامه های تاسوعا و عاشورای حسینی در حسینیه و امامزاده فضلعلی )ع( ناران.

ضرب المثل های لواسانی
  زهرا جعفری

 کول��ی وقت رفتن آخ��ور دمون��ده )انجام عمل 
بی نتیجه بعد از وقت مقرر(

 مگه کم��رت بیل بخورده )در مورد کس��انی که 
دست به سیاه و سفید نمی زنند(

 ناخونک هم نزن )جنگ و در گیری هم درست 
نکن(

 شتر سوار َگرِد، تو کشُکم بَرو )هر کاری می توانی 
بر علیه من انجام بده(

  قاشق چوبی رو اُ بیامو قاشق مسی بَشو ته اُ )در 
مورد آدم های بی اصل و نصب که منصب دار ش��ده 

باشند، به کار می رود( 
 هر کی خره، ما پالونیم، ه��ر کی َدره، ما دالونیم 
)منظور اینکه طرف با همت خ��ودش اموراتش را 

می گذارند و نیاز به کسی ندارد(
 پیازش بیخ نَُکرده )یعنی عمر زیادی نکرده(

َ ترِکه به بغل درخت درآمو، ِمدونُم کف پای کی 
ُمخوره )یعن��ی از اول می توانم نتیج��ه این کار را 

پیش بینی کنم(
 آدم بیکار یا باید چوق قپون دماسه و یا تو دادگاه 
ش��هادت هاده )منظور آدم بیکار است که خود به 

خود برایش دردسر یا مشکل ایجاد می شود(  
  خدا لَت ر به لَت جوش مده )یعنی خدا خودش 

میدونه کی با کی باشه(
 اُ کیله رو پیدا ُمکنه )کنایه از کنار هم قرار گرفتن 

افراد با تفکرات مشترک( 

عصر عاشورا 93صبح عاشورای 93صبح تاسوعا 93

روستای انباج 9/20 الی 10
روس�تای افجه پایی�ن 10 الی 

10/50
افجه باال 10/50 الی 11/40

تیمورآباد  8/45 الی9/20   
سبو بزرگ 9/20 الی10

سبو کوچک  10 الی 10/40  
 سینک 10/40 الی 11/20 

 هنزک 11/20 الی12

نجارکال 14/45 الی 15/30
گلندوئک 15/30 الی 16/10

جاییج16/10 الی16/50
شورکاب 16/50 الی 17/30

نش�ریه لواس�ان با همکاری فروشگاه 
کتاب قصه ضمن معرفی یک نویسنده 
برتر و بهترین کت�اب او، از خوانندگان 
دعوت می کند تا ضم�ن مطالعه کتاب 
معرفی شده، با پاسخ دادن به2  پرسش 
مربوط ب�ه آن، در رقاب�ت کتابخوانی 
ش�رکت کنند. به بهترین پاس�خ های 
دریافتی هدایایی تعلق خواهد گرفت.      

»شما که غریبه نیستید«
نوزادی در شهریور 1323 در  روستای 
سیرچ کرمان به دنیا آمد. او مادرش را 
از دست داد و به س�بب بیماری روانی 
پدر، دوران کودکی را تحت سرپرستی 
مادربزرگش در تنگدستی سپری کرد. 
نمی دانست در ش�هریور 1393 در 70 
س�الگی یکی از نویس�ندگان معروف 

ایران و جهان خواهد شد.

»هوشو« پسربچه کنجکاو و ساده دلی 
بود ک�ه ماجراهای زندگی�ش در نقش 
مجید، هفته ها روی صفحه تلویزیون، 
مهمان خانه های ما بود و بارها اشک را 
در چش�مان و لبخن�د را برلب هایمان 
نش�اند. )خمره، مهمان مامان، مربای 

شیرین و کیسه برنج( شد.
گرچه هوشو در روس�تایی دور افتاده 
بزرگ شده و حتی تا نوجوانی اتومبیل 
ندیده بود، اما ام�روز آثار متعددش به 
14 زبان ترجمه شده و جوایز بین المللی 
بس�یاری را از مراک�ز مه�م فرهنگی 
دریافت کرده اس�ت )جای�زه جهانی 
اندرس�ن 1986، جای�زه وی�ژه هیئت 
داوران هانس کریستین اندرسن 1992، 
جایزه کتاب سال اتریش 1994، جایزه 
خوزه مارتین�ی 1995، کتاب برگزیده 
سال 1364، جایزه ویژه شورای کتاب 

کودک و مهرگان(.

مرادی کرمانی که راهی پرفراز و نشیب را 
طی کرده، داس�تان زندگی�ش را در کتاب 
»ش�ما که غریبه نیس�تید« با زب�ان طنز و 
نثری دلنشین با ما در میان گذاشته است. 
این کتاب نخس�تین بار در س�ال 1384 به 
کوش�ش انتش�ارات معین چاپ و منتشر 
ش�د، تاکنون بیش از 18 بار در قطع رقعی 
و در 347 صفحه ب�ا جلد گالینگور تجدید 
چاپ شده است. »شما که غریبه نیستید« 
به عقیده بعضی بهترین اثر مرادی کرمانی 

محسوب می شود. 
پرسش ها: 

1- چ�ه عواملی را در موفقیت هوش�و 
مؤثر می دانید؟ 

2- ب�ه نظر ش�ما تحمل رنج ناش�ی از 
رویداده�ای تلخ زندگی برای هوش�و 
س�خت تر اس�ت یا تحم�ل ضربه های 
عاطفی ناش�ی از رفت�ار و واکنش های 

نامناسب اطرافیان؟        

در پی اکتشاف غاری در منطقه پَرو کرمانشاه که تا 
لحظه مخابره خبر تا عمق 600 متری آن شناسایی 
شده اس��ت، فدراس��یون های جهانی کوهنوردی و 
غارنوردی این گروه مکتشف را که دو نفر از اعضای 
آن به نام های محمدرضا شهبازی و سیدنیما حسینی 
عضو گروه کوهنوردی لواسان هستند، مورد توجه و 

تقدیر فراوان قرار دادند.
شورای اسالمی شهر، شهرداری و نشریه لواسان نیز 
صمیمانه ترین تبریکات خ��ود را تقدیم این گروه به 
ویژه اعضای لواس��انی آن می کند. نشریه لواسان در 
صورت امکان گزارش کامل این رویداد مهم را منتشر 

خواهد کرد. 

افتخاری جهانی برای غارنوردان لواسان

مس�ابقه کتابخوابی

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

کاریکاتور

همزمان با سراس�ر کشور، مراس�م آغاز به کار المپیاد ورزشی 
دانش آم�وزان در مجتمع دخترانه ترنم والیت وحدت، ش�نبه 
93/8/3 با حضور مسئوالن آغاز شد. گزارش کامل این المپیاد 

در شماره آتی تقدیم می شود.
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