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تغییر رئیس شورای شهر

آخریـــن انتخابــات 
داخلـی شـورای شـهر

آخرین انتخابات شورای شهر چهارم برگزار شد. به گزارش 
خبرنگار ما در آخری��ن انتخابات، چهارمین دوره ش��ورای 
اسالمی شهر لواسان پس از  جلسه ای چند ساعته که با حضور 

اعضاء و نماینده فرمانداری شهرستان...

LAVASON.COM

بوی ماه مهر

سوگواره

درخشش بسکتبالیست لواسانی 
در مسابقات کشوری

موفق در علم آموزی  و  ورزش

مهندس سیدمصطفی ایگه ای
معاونت فنی و عمرانی شهرداری:

باغی که زبانزد 
و جهانی خواهد شد

گفت وگو با پژوهشگر منتخب سازمان ملل

با رقابت به دانشگاه رسیدم!

خاطراتی از سنگرسازان بی سنگر

از »خط مقدم« جلوتر بودیم

در بازدید جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی از لواسان  مطرح شد

همیاری مجلس با شهرداری 
برای شهری آبادتر

شت فرمانداهن شهید  و   روز نیروی انتظامی را هب همه دالورمردان جبهه اهی جنگ و امنیت تبریک می گوییم آغاز هفته دافع مقدس، روز زبرگدا

 افتتاح خانه بهداشت 
روستای ُکند 

 ابالغ سیاست های رهبری 
اهمیت توجه 
به نقش خانواده 
از دیدگاه رهبری

4

 بازگشـایی مـدارس و بلیـط 
الکترونیک برای دانش آموزان

امسال تابستان خیلی دلچسبی بود چون  3 روز 
طوالنی تر از سال های دیگر میزبان شیطنت های 

بچه ها  در کوچه و خیابان های شهر بود.
طبق اعالم رسمی س��ازمان آموزش و پرورش، 
مدارس سراسر کش��ور به صورت رسمی از روز 
ش��نبه 3 مهر م��اه کار خود را آغ��از کردند. این 
درحالی است که زمزمه های تعطیلی یک ماهه 
مدارس در پاییز به دلی��ل آلودگی هوا از همین 
ابتدای س��ال تحصیلی به گوش می رسد. البته 
طبق آخرین خبرها از وزارت آموزش و پرورش، 
هنوز تصمی��م قطعی برای ای��ن موضوع گرفته 
نشده اس��ت و امیدواریم این پاییز با آلودگی هوا 

رو به رو نباشیم.
نقش حمل و نق��ل پاک در کنت��رل و مدیریت 
آلودگی هوا نکته مهمی است که با مدیریت واحد 
حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری نتایج مثبتی 
خواهد داشت. محسن گرمابدری مدیریت این 
واحد به خبرنگار ما اعالم کرد: همه خودروهای 
ناوگان مینی بوسرانی ش��هر لواسان به  سیستم 
کارت بلی��ط الکترونی��ک مجهز ش��ده و از این 
پ��س پرداخت ها به ص��ورت الکترونیک خواهد 
بود. به همی��ن منظور خان��واده دانش آموزان و 
دیگر شهروندان می توانند برای تهیه این کارت  
بلیط ه��ای الکترونیک ب��ه واحد حم��ل و نقل 
ش��هرداری واقع در بلوار ام��ام خمینی)ره( قبل 
از س��ه را پیام یا رانندگان مینی بوس ها مراجعه 
کرده و با پرداخت 8 هزار تومان کارت بلیط 10 
هزار تومانی دریافت کنند. این تس��هیالت که با 
همکاری شهرداری و واحد حمل و نقل در اختیار 
همشهریان قرار گرفته عالوه بر کنترل ترافیک 
و امنی��ت تردد دانش آم��وزان، کمک می کند تا 
پرداخت آسان تر شده و ترافیک کمتری در مقابل 

مدارس داشته باشیم.

 محرم که از راه می رس��د، دیگر نیازی به نوحه 
و روضه و ناله نیس��ت؛ دل پرپ��ر می زند برای 
اشک ریختن در رثای س��رور جوانان بهشت. 
بهانه اشک های محرمت این بار زمزمه »زیارت 
ناحیه« باش��د تا به مدد نفوس قدسی صاحب 
عزای اصلی، عالم و عارف به حقیقت اصلی قیام 
عاشورا و غم ماندگار شیعه از این اتفاق باشیم. 

زیارت ناحیه مقدس��ه، یکی از زیارات مشهور 
امام حسین)ع( است که در روز عاشورا و غیر آن 
خوانده می شود و به اصطالح، از زیارات مطلقه 
اس��ت. در این زیارت نوحه خ��وان اصلی امام 
زمان)عج( است که با تعابیری زیبا صحنه کربال 
و حادثه بزرگ عاشورا در مقابل چشمان اشکبار 

و قلب داغدار شخص زائر مجسم می کند.

سالم بر آن کس��ی که خداوند شفا را در خاک 
قبر او قرار داد،

سالم بر آن کسی که )محِل( اجابت دعا در زیر 
بارگاه اوست،

سالم بر آن کسی که امامان از نسل اویند،
سالم بر فرزند خاتم پیامبران،

سالم بر فرزند سرور جانشینان،
سالم بر فرزند فاطمه زهرا،

سالم بر فرزند خدیجه کبری،
سالم بر فرزند س��دره المنتهی، سالم بر فرزند 

جنه المأوی، سالم بر فرزند زمزم و صفا،
سالم بر آن آغش��ته به خون، س��الم بر آن که 
)ُحرمت( خیمه گاهش دریده ش��د، س��الم بر 

پنجمیِن اصحاب کساء،
سالم بر غریب غریبان، سالم بر شهید شهیدان، 

سالم بر مقتول دشمنان،
سالم بر س��اکن کربال، س��الم بر آن کسی که 
فرشتگان آس��مان بر او گریستند، سالم بر آن 

کسی که خاندانش پاک و مطهرند،
سالم بر پیشوای دین، سالم بر آن جایگاه های 
براهین و حج��ج الهی، درود بر آن پیش��وایاِن 

سرور،
سالم بر آن گریبان های چ�اک شده، سالم بر 
آن لب های خشکیده، س���الم بر آن جان های 

مستأصل و ناچار،
س�الم بر آن ارواِح )از کالبد( خارج شده، سالم 
بر آن جس�دهای ع�ریان و بره�نه، س�الم بر آن 

بدن های الغر و نحیف،
سالم بر آن خون های جاری، سالم بر آن اعضا قطعه 

قطعه شده، سالم بر آن سرهای باال رفته )بر نیزه ها(،
س��الم برآن بانواِن بیرون آمده )از خیمه ها(، 

سالم بر حجت پروردگار جهانیان،
سالم برتو )ای حسین بن علی( و بر پدران پاک 

و طاهرت،
سالم بر تو و بر فرزندان شهیدت،

س��الم بر تو و بر خاندان یاری دهن��ده ات )به 
دین الهی(،

سالم بر تو و بر فرشتگان مالزِم آرامگاهت،
سالم بر آن کشته مظلوم،
سالم بر برادر مسمومش،

سالم بر علی اکبر،
سالم بر آن شیر خوار کوچ�ک،

سالم بر آن بدن های بره�نه شده،
س��الم بر آن خانواده ای که نزدی��ک )و همراه 

َسرورشان( بودند،
سالم بر آن به خاک افتادگان در بیابان ها ،

سالم بر آن دور افتادگان از وطن ها،
سالم بر آن دفن شدگان بدون کفن،
سالم بر آن سرهای جدا شده از بدن،

سالم بر آن حسابگر )اعمال خویش برای خدا( 
و شکیبا،

سالم بر آن مظلوِم بی یاور،
سالم بر آن جای گرفته در خاک پاک،

سالم بر صاح�ب آن بارگ�اه عالی رتبه.....
التماس دعا

لواسان برای نخستین بار دارای 
مرکزی به عنوان »ستاد مدیریت 

بحران و حوادث« شد. 
شهر لواسان از جمله شهرهایی 
است که با توجه به قرار گرفتن 
بر روی گسل زلزله و کوهستانی 
بودن منطقه متاس��فانه تاکنون 
س��تاد یا مرکزی برای مدیریت 
بح��ران و ح��وادث غیرمترقبه 
نداشت. به همین منظور و پس 
از انج��ام مطالعاتی در خصوص 
راه اندازی ستاد مدیریت بحران 
ش��هری، ط��ی جلس��اتی که با 
حضور اعضای ش��ورا، شهردار و 

برخی از مس��ئوالن برگزار شد، 
گزینه ه��ای مختلفی در نقاطی 
از شهر مورد مطالعه قرار گرفت 
و در نهای��ت ب��اغ گردوی��ی که 
پیش از این قرار ب��ود با کاربری 
گردشگری مورد اس��تفاده قرار 
گیرد به س��تاد مدیریت بحران 

شهر تبدیل شد. 
انتخاب ای��ن باغ ب��ه دالیلی از 
جمل��ه ق��رار گرفت��ن در خارج 
از بافت مسکونی ش��هر، مسیر 
دسترس��ی آس��ان، محوط��ه و 
فضای کاف��ی، امکان اس��تقرار 

ملزومات و غیره بوده است. 

 افتتاح ستاد مدیریت بحران در لواسان

نقش روس��تاها در دوران دفاع مقدس 
موضوع اصلی برپایی وی��ژه برنامه های 
گرامیداش��ت هفت��ه دف��اع مقدس در 
کشورمان است. در لواسان هم به همت 
شهرداری، شورای ش��هر و سپاه ناحیه 
الغدیر غرفه های متع��ددی در محوطه 
باغ کش��فیا و کنار دریاچه ش��ماره یک  
با عنوان نمایش��گاه »یاد ی��اران« بر پا 

شده است. 
در این نمایش��گاه که با حضور مردم و 

برخی از اعضای شورای شهر، شهردار، 
فرمانده س��پاه ناحیه الغدیر و جمعی از 
مسئوالن شهری افتتاح ش��د عالوه بر 
مرور خاطرات جنگ و فضاسازی مناطق 
جنگی، برنامه های مف��رح دیگری نیز 
برای بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده 
که پخش فیلم و ُجنگ شادی بخشی از 
برنامه های اعالمی است این نمایشگاه 
تا 6 مهر ماه پذی��رای بازدید کنندگان 

خواهد بود.

در مراسم افتتاح »یاد یاران« مهندس 
علی مرادی ش��هردار با تبریک اعیاد و 
هفته دف��اع مقدس و با ذک��ر و یاد امام 
راحل )ره( و ش��هدا بر نق��ش تاریخی 
و جاوی��دان ام��ام خمین��ی )ره( در 
س��خت ترین روزهایی که انقالب پیروز 
ش��ده بود و یک جنگ نابرابر به مردم و 
کشور ما تحمیل شد تاکید کرد و گفت: 
یقینا اگ��ر درایت و مدیری��ت این مرد 
بزرگ جهانی نبود احتمال اینکه در آن 

شرایط خاص مشکالتی برای کشورمان 
به وجود بیاید وجود داش��ت. مهندس 
مرادی در بخش دیگری از سخنانش یاد 
و نام و خاطره شهدا، جانبازان، خانواده 
آنها و نقش آفرینان س��ال های جنگ را 
گرامی داشت و ادامه داد: در محلی که 
هم اکنون نمایشگاه هفته دفاع مقدس 
در آن برگزار شده اس��ت به زودی و به 
برکت این گونه برنامه ها ش��اهد برپایی 
و برگزاری برنامه های ملی خواهیم بود.  

نمایشگاه »یاد یاران« با محوریت روستاها

از اعتماد شـما سپاسـگزارم
مهندس مرادی در همایش پیاده روی دریاچه ها:
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مهندس سیدمصطفی ایگه ای، معاونت فنی و عمرانی شهرداری:تغییر رئیس شورای شهر

مسجد سیدالشهداء)ع(برگزاری جشن غدیر در بوستان خلیج فارس 
میزبان دعای ندبه 

باغی که زبانزد و جهانی خواهد شدآخریـن انتخابـات داخلی شورای شهر

نگاه خبر

س��اخت باغ گل ه��ا ب��ا کاربری های 
مختلف ک��ه پیش از ای��ن در خبرها 

خوانده بودید در حال انجام است. 
به گ��زارش خبرن��گار ما و ب��ه نقل از 
مهن��دس س��یدمصطفی ایگ��ه ای، 
معاونت فن��ی و عمرانی ش��هرداری، 
مجموعه باغ گل ها با فضاهای متنوع 

و زیبا در حال اتمام است.
وی در این زمینه گفت: در باغ گل ها، 
کار ساخت ساختمان های مورد نیاز از 
جمله بخش اداری و رستوران، مخزن 
پرده آب، مخزن آبیاری تحت فش��ار، 
پوس��ته بتونی ضلع ش��مالی و دیوار 
س��نگی ضلع جنوبی آخرین مراحل 
تکمیلی را س��پری می کند همچنین 
عملیات اجرای فونداس��یون س��ر در 

ورودی نیز آغاز شده و عملیات اسکلت 
بتونی ساختمان اداری این پروژه نیز 
به اتمام رسیده اس��ت. پس از اجرای 
مراحل س��اختمانی شهروندان شاهد 
اتفاقات خالقانه ای خواهن��د بود و با 
طراحی های انجام شده جلوه  ویژه ای 
در روز و ش��ب به زیبای��ی باغ خواهد 
اف��زود. در این ب��اغ گونه های گیاهی 
متن��وع و مختلفی از سراس��ر جهان 
در یک جا جم��ع و در معرض بازدید 
مراجعه کنندگان قرار خواهد گرفت. 
عالوه بر ایجاد و س��اخت رس��توران، 
فضاهای تفریحی و گردشگری نیز در 
نظر گرفته شده است که بدون تردید 
از جمله بوس��تان های نمونه کش��ور 

خواهد شد.   

جشن بزرگ غدیر  طی دو شب در بوستان 
خلیج فارس )قاضی آ  باد( برگزار شد. 

به گ��زارش خبرنگار ما و ب��ه نقل از علی 
پورطاهر)متولی برگزاری جشن( جمعی 
از اهالی خیابان پیام و نجارکال در حرکتی 
خودجوش و با مش��ارکت ش��هرداری و 
شورای شهر، جشن عیدغدیر را با حضور 

مردم برگزار کردند. 
در این جشن، 10 میز محاوره و گفت وگو 
با تفکی��ک » خانواده ه��ا«، »خانم ها« و 
»آقایان« طراحی شده بود که در هر میز 
با حضور یک نف��ر مج��ری گفتمانی در 
خصوص اهل بیت)ع(به مدت10 دقیقه  
انجام می ش��د. در پایان ه��ر گفتمان نیز 
هدایایی به رسم یادبود به شرکت کنندگان 

اهدا می شد. 

از دیگر جوایز این برنامه فرهنگی- مذهبی 
اهدای 5 بلیط رفت و برگش��ت به مشهد 
مقدس برای 5 خانواده حاضر در جش��ن 
بود. رض��ا طاهرپور در ای��ن زمینه گفت: 
عالوه بر قرعه کشی این بلیط ها، 10 یادبود 
به ش��ماره های خاص مانند )110(، )5(، 
)313( و غیره نیز اهدا شد. در این جشن 
نمایش طنز، گ��روه همخوانی مذهبی و 
گروه سرود نیز به اجرای برنامه پرداختند. 
بحر طویل خوان��ی در مدح و مناقب اهل 
بیت )ع( نیز بخش دیگری از برنامه بود که 

با نورافشانی به اوج  رسید.
 در پای��ان علی طاهرپ��ور از همکاری 
خوب کارکنان بوستان و مساعدت های 
شورا و شهرداری در اجرای این برنامه 

قدردانی کرد.       

 دعای ندب��ه آخرین جمعه مرداد 
ماه، ب��ا حضور جمع��ی از مردم و 
رزمندگان تیپ نینوا در مس��جد 
سیدالشهداء)ع( ش��ورکاب برگزار 

شد. 
به گزارش خبرنگار ما رزمندگان 
و پیشکسوتان تیپ نینوا از لشگر 
سیدالشهداء)ع( س��پاه، به صورت 
ماهانه مراس��م دع��ای ندبه را در 
یکی از محالت برگ��زار می کنند 
و جمع��ه 29 مرداد ماه مس��جد 
سیدالش��هداء )ع( شورکاب میزبان  
این مراسم روحانی و معنوی بود. 

متولی برگزاری این مراسم هیئت 
رزمندگان لواسان بود که هدف از 

برگزاری این مراس��م را قدردانی 
از ش��هدا و رزمندگان لواس��ان از 
جمله عزیزا... فتاحی، س��یدعلی 
بخش��ی نیا، حاج حمید ابوترابی 
و ش��هید مهدی خندان و س��ایر 
شهدای گرانقدر لواسان همچنین 
حف��ظ و پاس��داری از ارزش های 
دوران دفاع مقدس اعالم کردند. 
هیئ��ت رزمندگان راهی��ان نینوا 
ب��ه ص��ورت مرت��ب برنامه های 
مذهب��ی و فرهنگی در  مس��اجد 
ش��هرهای لواس��انات، دماون��د، 
ورامین، کرج، شهرری و تهران و 
در کنار خانواده های شهدا، مردم 

و مسئوالن برگزار می کند.      

آخرین انتخابات شورای شهر چهارم 
برگزار شد. 

به گ��زارش خبرنگار م��ا در آخرین 
انتخابات، چهارمین دوره ش��ورای 
اس��المی ش��هر لواس��ان پ��س از  
جلسه ای چند س��اعته که با حضور 
اعضاء و نماینده فرمانداری شهرستان 
ش��میرانات برگزار شد، باالخره دود 
سفید از س��اختمان ش��ورای شهر 
به ه��وا برخاس��ت و ترکیب اعضای 
شورا در آخرین س��ال فعالیت شان 

اعالم شد. 
به استناد ماده 16 قانون تشکیالت، 
وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی 
کش��ور اصالحی م��ورخ 86/8/27 
جلس��ه تعیین هیئت رئیس��ه سال 

چهارم دوره چهارم شورای اسالمی 
ش��هر لواسان روز پنج ش��نبه مورخ 
95/6/11 س��اعت 9 صبح با حضور 
اب��وذر آزادبخت نماین��ده فرماندار 
ش��میرانات در محل شورا تشکیل و 
اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل و 
براساس رای مخفی اعضاء به مدت 

یکسال انتخاب شدند.
1- عزیزا... ش��ورکابی ب��ا 5 رای به 

عنوان رئیس 
2- بهن��ام صالحی زاده ب��ا 5 رای به 

عنوان نائب رئیس 
3- ابوالقاسم نخلی با 5 رای به عنوان 

خزانه دار 
4- مجید فتاحی و یوس��ف شیخی 

نارانی با 5 رای به عنوان منشی   

خانه بهداش��ت ُکند با حضور مسئوالن 
افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت. 

به گزارش خبرنگار ما و به مناسبت هفته 
دولت، این خانه بهداشت روز 7 شهریور 
و ب��ا حضور دکت��ر رض��ا صالحی امیری 
مشاور رئیس جمهور، سیدشهاب الدین 
چاووش��ی معاونت سیاس��ی استانداری 
ته��ران، عزت ا... خانمحم��دی فرماندار 
شمیرانات، فرید حمدحیدری بخشدار، 
برخی از اعضای ش��ورای ش��هر، اعضای 
شورای روستایی، خیرین،کادر بهداشتی 
و  برخ��ی از خانواده های ش��هدا و مردم، 

منطقه مورد بهره برداری قرار گرفت.
کلنگ احداث این خانه بهداشت در سال 
1394 به زمین زده ش��ده بود و با صرف 
هزینه ای حدود 400 میلیون تومان و با 
تجهیزات اداری و بهداشتی کامل رسما 
افتتاح و پذیرای اهالی روستای ُکند علیا 

و ُسفلی شد.
در این مراس��م دکتر س��یدجالل الدین 
ناصری نیا، رئیس شبکه بهداشت و درمان 
ش��میرانات با ارائه گ��زارش کوتاهی از 
روند س��اخت خانه بهداشت و همچنین 
وضعی��ت بهداش��تی درمان��ی اهالی از 

خیرین مش��ارکت کنن��ده در این اقدام 
انسان دوس��تانه تقدیر و تشکر کرد. فرید 
حمدحی��دری نیز در س��خنان کوتاهی 
ضم��ن خوش آمدگوی��ی ب��ه مدعوین و 
نمایندگان دولت تدبی��ر و امید از تالش 
دس��ت اندرکاران س��اخت این مجموعه 

تقدیر کرد. 
در پایان مراسم هدایایی توسط مقامات 
حاضر در جلس��ه ب��ه آقایان یوس��فی و 
گل زردی ک��ه در روند س��اخت و تجهیز 
ای��ن مرکز بهداش��تی اهتم��ام ورزیدند 

اهدا شد.  

 افتتاح خانه بهداشت روستای ُکند 

جشن بزرگ عید والیت در مسجد 
ثارا... برگزار شد. 

به گزارش خبرنگار ما، جشن بزرگ 
عید والیت به مناس��بت عید غدیر 
خم در مس��جد ث��ارا... و با حضور 
مردم، حجت االسالم و المسلمین 
ح��اج عبدالعل��ی گواهی)نماینده 
ولی فقیه در سپاه(، حجت االسالم 

و المس��لمین کاظم صدیقی )امام 
جمع��ه موقت ته��ران( و آی��ت ا... 
سیدمحمد امین خراسانی)مرجع 
تقلید( ب��ه مدت3 ش��ب و پس از 
اقامه نماز مغرب و عشاء برگزار شد. 
س��خن����رانان این مراس�����م، 
لمس��لمین  الس��الم و ا حجت ا
 ، ه��ی ا لعل��ی گو ا ج عبد ح��ا

حجت السالم و المس��لمین کاظم 
صدیقی و آیت ا... سیدمحمدامین 
خراسانی در سخنانی والیتعهدی 
امیرالمومنین)ع( را ادامه راه پیامبر 
عظیم الشان)ص( اسالم بر شمرده 
و انق��الب اس��المی و رهب��ری 
امام خمینی )ره( را ثمره راه انبیاء 

دانستند. 

مهن��دس م��رادی، ب��ه رس��م 
دلداری، به دیدار خانواده مرحوم 

محمد احیایی رفت. 
به گزارش خبرنگار ما، مهندس 
م��رادی ش��هردار در دی��دار با 
خانواده مرح��وم محمد احیایی 
ضمن عرض تسلیت از بردباری 
و صب��وری خان��واده او  به نیکی 

یاد و از ضایع��ه بزرگی که برای 
خان��واده این دانش��جو جوان به 
وجود آم��ده ابراز تاس��ف کرده 
و تحم��ل اینگونه وقای��ع تلخ را 
برای هر پدر و مادری سنگین و 

دردآور دانست. 
وی ضمن طلب آم��رزش برای 
مرح��وم، س��اعتی را در کن��ار 

خان��واده احیایی گذران��د و به 
خاطرات خانواده از فرزندش��ان 

گوش داد. 
مرحوم محمد احیایی دانشجوی 
رشته برق دانش��گاه سمنان بود 
که متاسفانه در یک اتفاق مورد 
حمله یک فرد شرور قرار گرفت 
و به وسیله سالح سرد کشته شد.

جشن والیت در مسجد ثارا...  حضور شهردار به رسم دلداری 

آسفالت خیابان های شهر پیش از آغاز فصل بارندگی به 
پایان خواهد رسید. 

به گزارش خبرنگار ما و به نقل از مهندس ایگه ای معاونت 
فنی و عمرانی، معابر و خیابان های س��طح شهر به طور 
یکپارچه آس��فالت شده و ش��هرداری تالش می کند تا 
این اقدام عمران��ی را حتی در خیابان ها با ش��یب زیاد 
نیز به سرانجام برساند. خوش��بختانه پس از سال ها در 
یک عملی��ات جهادی، طی چند ماه تم��ام خیابان های 
اصلی و بعضا فرعی سطح شهر با تعویض روکش آسفالت 
مجددا با آسفالت نو پوشش داده شد. حجم این عملیات 
به قدری گسترده بود که ماشین آالت آسفالت دو فصل 
اس��ت که در ش��هر حضور دارند و پس از بازسازی این 
معابر به لحاظ فنی برای مدت طوالنی و چند س��اله ای 
خیابان ها نیاز به آس��فالت نخواهند داشت. در برخی از 
معابر ب��ه لحاظ موقعیت خاص کار به س��ختی و کندی 
پیش م��ی رود مانند خیابان اصطل��ک و توک مزرعه که 
در شیب تندی قرار دارند. اما عزم شهرداری بر آن بوده 
تا تمام خیابان ها را بازس��ازی کند که بی اغراق این کار 
خوشنودی ش��هروندان را در پی داشته است. در همین 
زمینه و در آخرین مراحل کار مناطق س��یدپیاز، همند، 
گلستان، سبو بزرگ و خیابان معراج در حال انجام است 

که به زودی به اتمام خواهد رسید. 

آسفالت معابر شهری

محض اطالع
حاشیه سازی 

برای کافی شاپ میدان مادر

اخیرا در برخی محافل حرف های ض��د و نقیضی از راه اندازی کافی 
شاپ میدان مادر و تغییر کاربری این مجموعه که در بدو ساخت )در 
دهه80 ( به عنوان نمازخانه و سرویس بهداشتی بین راهی بوده است، 
مطرح می شود. به منظور آگاهی افکار عمومی تاریخچه کوتاهی از 

گذشته تا به امروز  این مکان تقدیم خوانندگان می شود.
در دهه 80  در نقاطی از شهر، نمازخانه و سرویس بهداشتی ساخته 
ش��د که یکی از آنها در میدان مادر  قرار داش��ت. در همان ابتدای 
بهره برداری مشخص ش��د که این مجموعه کارکرد الزم را نداشته 
و عمال مورد اس��تفاده ق��رار نمی گیرد بنابراین، این س��اختمان به 
واحد فوریت های خدماتی تبدیل شد و مدتی بعد هم واحد پلیس 
ساختمان ش��هرداری در این محل مستقر و سال ها در  آن مشغول 
فعالیت بود.  حتما ش��هروندان خاطرشان هست که سال ها در کنار 
میدان مادر ماش��ین های پلیس س��اختمان پارک و در اطراف این 
مجموعه بیل و کلنگ و فرغون و دیگر وسایل ساختمانی دیده می شد 
تا اینکه با انتقال شورای شهر از ساختمان اطلس به ساختمان جدید 
عمال پلیس س��اختمان هم به یکی از واحدهای س��اختمان جدید 
شورا نقل مکان کرد و بنای موجود در میدان مادر تخلیه شد و هیچ 
کارکردی نداشت تا اینکه بنا به پیشنهاد شهرداری و مصوبه شورای 
شهر این مجموعه با تغییر کاربری و استفاده بهینه از محل و فضای 
اطراف به یک مجموعه درآمدزای پایدار برای شهر و شهرداری تبدیل 
ش��د.  درحال حاضر هم به گواه بس��یاری ازمردم عالوه بر زیبایی و 
پاکیزگی ایجاد شده در این میدان، شهرداری توانسته از یک فضای 

بیهوده نهایت استفاده بهینه را بکند.      

تجهیز ناوگان آتش نشانی 
واحد آتش نشانی به خودرو 18 تن اطفاء حریق مجهز شد. 

به گزارش خبرنگار ما و به نقل از غالمحسین حاجی مومجی، مسئول 
واحد آتش نشانی، به منظور تکمیل امکانات و نیاز واحد آتش نشانی 
و به دستور شهردار محترم نسبت به خرید یک دستگاه ایسوزو 18 

تن اطفاء حریق اقدام  و در این واحد مورد استفاده قرار گرفت. 
وی همچنین عمده فعالیت های این واحد در ش��هریور ماه را مهار 
آتش سوزی اعالم کرد و گفت: عالوه بر آتش سوزی در نوزدهمین روز 
شهریور هم انحراف و سقوط خودرو در کیلومتر 3 جاده برگ جهان 
و آتش سوزی یک دستگاه سواری داشتیم که با حضور ماموران این 

واحد اقدامات الزم انجام شد.     

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

شماره های نشریه گله مند هستند.
با یک تماس تلفنی مشترک شوید.

تلفن تماس: 26551917 -26569750 

تودیع و معارفه
در مراس��م تودیع و معارفه معاون سیاس��ی انتظام��ی فرمانداری 
شهرستان شمیرانات، مهدی یوسفی جمارانی به عنوان سرپرست این 
معاونت منصوب و از تالش های سیدعلیرضا برقعی نیز قدردانی شد.  

تقدیر شهردار از مردم
مهندس علی مرادی، شهردار، در جلس��ه شورای مدیران از حضور 

مردم در همایش راهپیمایی حاشیه رودخانه جاجرود تشکر کرد.
 وی در این نشست همچنین حمایت مردم و اعتمادشان به شهرداری 
و شورای شهر را ستود و در این زمینه گفت: تالش می کنیم امانتی 
)ش��هر( که مردم به ما س��پرده اند را به خوبی محافظت کرده و در 
راه بهتر شدن شرایط زندگی شهرنش��ینی از هیچ تالشی فروگذار 

نخواهیم بود.     

نوسازی ناوگان تاکسیرانی

رانندگان تاکسی های خط»لواس��ان- مترو علم و صنعت« در یک 
حرکت خودجوش به مناسبت عید سعید غدیر با شربت و شیرینی از 

مسافران این خط در پایانه لواسان پذیرایی کردند. 
چند نفر از رانندگان خط» لواسان- پایانه علم و صنعت« در پاسخ به 
سوال خبرنگار حاضر در پایانه هدف از برپایی این برنامه را پاسداشت 
عید غدیر همچنین نوس��ازی ن��اوگان حمل و نق��ل و به کارگیری 

تاکسی های صفر کیلومتر اعالم کردند. 
فعاالن این بخش  با نصب بنر از مسافران صبور این خط، شورای شهر، 
شهرداری، »نشریه رخداد لواس��ان« و همه آنهایی که در نوسازی 
ناوگان فرسوده تاکسیرانی کمر همت بستند تشکر و قدردانی کردند.  

مشاوره روانشناسی و تغذیه رایگان 
در راس��تای اجرای طرح تحول س��المت وزارت بهداشت و درمان، 
بخش مشاوره رایگان در درمانگاه پیامبر اکرم)ص( نجارکال آغاز به 
کار کرد. به گزارش خبرنگار ما و به نقل از سیاوش بهنام، سرپرست 
درمانگاه پیامبر اکرم )ص( بخش های مش��اوره روانشناسی و تغذیه 
همه روزه به ص��ورت رایگان پذیرای مراجعه کنن��دگان خواهد بود 
وکارشناس��ان روان شناس��ی بالینی و تغذیه در کنار سایر کارکنان 

درمانگاه آماده ارائه خدمات به مراجعه کنندگان هستند.  

خبر کوتاه

فضای سبز

رستوران و کافی ش��اپ بوستان خلیج فارس 
ش��مالی)قاضی آباد( آخری��ن مراحل نصب 

تاسیسات را طی می کند.
سیدمصطفی ایگه ای، معاونت فنی و عمرانی 
ش��هرداری در همی��ن زمینه ب��ه خبرنگار 
ما گفت: رس��توران و کافی ش��اپ  بوس��تان 
خلیج فارس ش��مالی به عنوان بام بوس��تان 
در مرحل��ه اج��رای تاسیس��ات مکانیکی و 
الکتریکی بوده و آسانسورهای این مجموعه 
3 طبقه در حال نصب است. این مجموعه به 

لحاظ جانمایی ساخت در موقعیتی قرار دارد 
که بوس��تان و نمای آن در دید کامل بوده و 
مراجعه کنندگان به رس��توران و کافی شاپ 
می توانند تواماً با بهره گیری از آرامش حاصل 
از رنگ نور، آب و فضای س��بز ساعاتی را در 
این مجموعه استراحت کنند. وی همچنین 
از پایان عملیات نازک کاری خبر داد و اضافه 
کرد: عملیات نازک کاری، رنگ آمیزی، پتینه 
و س��نگ آنتیک داخل و نم��ای مجموعه به 
پایان رسیده و در حال اجرای چمن مصنوعی 

در پشت بام هستیم تا بتوانیم با ایجاد فضای 
سبز حتی از پش��ت بام آن نیز استفاده کرده 
و خدماتی را به مراجعه کنندگان ارائه کنیم.  
مهندس ایگه ای در پاس��خ به سوال خبرنگار 
ما در خصوص وضعیت رستوران و کافی شاپ 
سبو نیز گفت: نماسازی و اجرای سقف، دیوار 
کناف، کاش��ی کاری در آشپزخانه رستوران، 
س��نگ راه پله و سنگ کف س��الن به پایان 
رسیده و نصب تاسیسات س��اختمان نیز در 

حال انجام و اتمام است.       

بام بوستان خلیج فارس شمالی 

بهره برداری از بوستان ُرز 
 احداث بوستان ُرز شهرک پرواز به پایان رسید. 

به گزارش خبرنگار ما و به نقل از مهندس مهدی فتاحی، مسئول واحد 
فضای سبز شهرداری، عملیات احداث پارک ُرز شهرک پرواز به مساحت 

325 مترمربع به پایان رسیده و در حال بهره برداری است.  مهندس 
فتاحی همچنین از ساماندهی وضعیت چنارهای قدیمی خبر داد و 

گفت: بهسازی فضای پیرامون درختان چنار قدیمی از محله توک مزرعه 
آغاز شده و در این طرح تالش خواهیم کرد موقعیت درختان منطقه 
تثبیت شده و آفت زدایی آنها نیز به صورت اصولی انجام شود. وی در 

مورد نصب نشانگرهای فضای سبز هم گفت: نصب المان های فضای سبز 
در بوستان خلیج فارس) قاضی آباد(، بلوار امام خمینی)ره( »لشگرک« و 

در ادامه کل بلوار امام خمینی )ره( در حال انجام است.

سم پاشی فضای سبز
سم پاشی های دوره ای درختان سطح شهر در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار ما، در ادامه برنامه رسیدگی به  گیاهان و 
درختان فضای سبز، روند سم پاشی دوره ای درختان بلوار امام 
خمینی )ره(، بوستان های سطح شهر و خیابان فرعی در حال 
انجام است.  هدف از این سم پاشی جلوگیری از آفت زدگی و 
بیماری درختان اعالم شده و عالوه بر سم پاشی چسب های 
مخصوص ضدباکتری و بیماری نیز به درختان نصب شده است.  

قلمه زنی ُرز و داودی
قلمه زنی گل های ُرز و داودی آغاز شد. 
به گزارش خبرنگار ما و به نقل از مهندس مهدی فتاحی، 
مسئول واحد فضای سبز شهرداری، کار قلمه زنی انواع گل های 
ُرز و داودی در محل گلخانه فضای سبز آغاز و در مرحله نخست 
آن 60 هزار گلدان ُرز و 10 هزار گلدان داودی قلمه زنی شده 
است که پس از به ثمر نشستن به منظور کاشت در سطح شهر 
مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ایجاد فضای جنگلی 
در تپه ماهورها 
تپه های حاشیه جاجرود جنگل کاری شد.

به گزارش خبرنگار ما و به نقل از واحد فضای سبز شهرداری، 
پروژه جنگل کاری تپه ماهورهای حاشیه رودخانه جاجرود با 
کاشت هزاران اصله نهال چنار، سرو نقره ای، کاج مشهد، کاج 
تهران، بلوط همیشه سبز، بیدمجنون، کامیس پاریس، اقاقیا، 
یاس هلندی، زنبق و نیز ایجاد محوطه چمن اسپرت هلندی به 
انجام رسیده است. 
هدف از جنگل کاری این مناطق حفظ اکوسیستم و 
محیط زیست و جلوگیری از تخلیه نخاله و زباله اعالم شده است.   

پیشرفت 90 درصدی گلخانه هوشمند 
گلخانه هوشمند شهرداری به زودی مورد بهره برداری قرار 

خواهد گرفت. 
به گزارش خبرنگار ما و به نقل از مهندس مهدی فتاحی، 

مسئول واحد فضای سبز شهرداری، عملیات احداث 
گلخانه هوشمند آخرین مراحل فنی خود را طی می کند 
و به زودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. با افتتاح 

این پروژه، برای اولین بار در لواسان، شاهد تاسیس گلخانه 
هوشمند خواهیم بود که به لحاظ بازدهی و صرفه جویی 

در هزینه ها بسیار مهم بوده و میزان آزمون و خطا در تولید 
گل و گیاه را به حداقل ممکن خواهد رساند.  

کاشت 12 کیلومتر درخت و گل 
در ادامه پروژه افزایش سرانه فضای سبز انجام شد. 

به گزارش خبرنگار ما و به نقل از مهندس مهدی فتاحی، پس از اتمام گل کاری و درخت کاری خیابان شهید 
رجایی )کمربندی(، فضایی به طول تقریبی 12 کیلومتر پوشیده شده از انواع گل های ُرز، ساناز، کروپسیس و 

مارگریت به سرانه فضای سبز شهری افزوده شده است. وی هدف از این کار را ایجاد کمربند سبز در اطراف این 
خیابان و نیز فراهم کردن منظر زیبا و سبز در حاشیه این مسیر طوالنی اعالم کرد.  

سیدقاسم وحید بنی هاشمی شهردار سال های 1369 
تا 1371 لواسان دارفانی را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار ما، مراس��م تش��یع و خاکس��پاری 
مرحوم بنی هاشمی که حدود دو سال به عنوان شهردار 
لواسان مشغول به کار بود صبح روز یکشنبه 21 شهریور 
ماه و با حضور خانواده، اعضای ش��ورای شهر، مهندس 
مرادی شهردار و برخی از مدیران شهرداری و جمعی از 
اهالی از میدان بس��یج ناران به سمت امامزاده فضلعلی 
)ع( تش��یع و پس از اقامه نماز در  آرامس��تان امامزاده 

ناران به خاک سپرده شد.

تـدفین شهردار اسبق لواسـان

شهروندان محترم؛
 از ابتدای سال 95 13تاکنون بیش از 37 هکتار فضای 

سبز، توسط شهرداری به سرانه فضای سبز شهری افزوده 
شده است. 

در حفظ و نگهداری این سرانه که متعلق به خود شماست 
شهرداری را یاری کنید. 

توضیح ضروری و پوزش 
در صفحه 7  ش��ماره گذش��ته نش��ریه )شماره 
33 مرداد 95( در مطلبی ب��ا عنوان »روز جهانی 
مس��جد« ، ضمن معرفی ائمه جماعات مس��اجد 
لواسان، شماره تلفن های این عزیزان را نیز چاپ 
کردیم که مورد اعتراض چند تن از دوستان واقع 
شد. از آنجا که چاپ شماره های شخصی افراد باید 
با هماهنگی خودش��ان انجام می شد و همچنین 
تفکیک بومی وغیر بومی این عزیزان به هیچ عنوان 
مورد نظر نشریه نبوده اس��ت از محضر همه ائمه 

جماعات محترم پوزش می خواهیم.

فـروشــی 
)قیمت مناسب(

در بهترین نقطه لواسان 
دو واحد آپارتمان 

اداری110متر  با ویو   و  
منظره دائمی 

بل��وار ام��ام خمین��ی)ره(- روبروی 
نجارکال- پاساژ گلستان- طبقه دوم
 آب، برق، گاز، تلفن و آسانسور 

تماس 10 صبح به بعد
09192444404  
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  زنگ  آغاز سال تحصیلی جدید حوزه؛ با حضور واقف زمین های 
این مدرسه در حوزه علمیه امام حسن مجتبی)ع(  به صدا درآمد تا 
هم از حاج کریم کیانی قدردانی ش��ده باشد و هم طالب بدانند که 

واقف زمین حوزه چه کسی بوده است. 

  

  شهریور تقریبا به نیمه راه رس��یده بود که بوی کتاب و مدرسه 
به مشام آنهایی که از بلوار امام خمینی)ره( گذر می کردند رسید. 
س��ر که می چرخاندی پیاده راه نزدیک میدان امام)ره( گلندوئک 
پر بود از کتاب درس��ی پایه های مختلف تحصیلی که بوی کاغذ و 
مدرسه را در فضا منتش��ر می کردند. این همه کتاب نوید نزدیکی 
و آغاز س��ال تحصیلی جدید را می داد. حاال که آخرهای شهریور 
است وقتی گذرت به همان جایی که کتاب ها را خالی کرده بودند 
می افتد می بینی که گروه، گروه کتاب درس��ی در دست  هر کدام 

به سمتی می روند.

  در نخستین س��اعات بامداد روز یکشنبه 21 شهریور ماه صدای 
انفجاری در خیابان نجارکال )برادران شهید رحیمی( خواب خوش 
اهالی را بر هم زد. کانون ص��دا از ابتدای خیابان بود، همس��ایه ها، 
آتش نشانی و اورژانس بالفاصله در محل حاضر شدند. انفجار در داخل 
فروشگاهی اتفاق افتاده بود و باعث فرو ریختن بخش هایی از سقف 
کاذب و همینطور شکستن شیش��ه شده بود. نیروهای آتش نشانی  
اقدامات اولیه ایمن سازی محل و مهار آتش س��وزی را انجام داده و 
در بررسی های اولیه مشخص شد اتصالی سیم های برق باعث بروز 
چنین اتفاقی شده است. خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیبی 

وارد نشد.

  طی مراسمی و با حضور سروان کریمی فرمانده و جمعی از پایوران 
سپاه ناحیه الغدیر، مسئول جدید کانون قرآن و عترت ناحیه مقاومت 

بسیج الغدیر معرفی و رسما کار خود را آغاز کرد. 

  اهالی لواس��ان نیز مانند دیگر مسلمانان سراسر دنیا مراسم عید 
قربان را به جا آوردند. این مراس��م معنوی با برپایی نماز عید سعید 
قربان در مساجد و تکایا لواسان و با حضور پرشکوه مردم برگزار شد و 
صندوق های جمع آوری نذورات عید قربان نیز در خیابان اصلی شهر 

هدایای مردم را جمع آوری کرد. 

  یکم: فیلم سینمایی »قاتل اهلی« کاری از مسعود کیمیایی است 
که سکانس هایی از آن با حضور پرویز پرستویی و پگاه آهنگرانی در 
»باغ دره« فیلمبرداری شده است. از دیگر بازیگران این فیلم می توان 

لعیا زنگنه و امیر جلیلی را  نام برد.
دوم:  آخرین س��کانس فیلم س��ینمایی »گشت ارش��اد 2 « هم در 
بوستان خلیج فارس )قاضی آباد( و خیابان های اطراف فیلمبرداری 
شده  که کاری از سعید سهیلی است. همچنین فیلم سینمایی »دختر 
عمو و پسر عمو« به کارگردانی پروانه شمس و با بازی نیوشا ضیغمی، 
مجید صالحی، محمود عزی��زی، فاطمه گودرزی، مریم امیرجاللی 
مراحل فیلمبرداری خود را در لواسان می گذراند. تیم تولید این فیلم 
مدت طوالنی تری میهمان لواسان بودند، 10 روز در بوجان و 8 روز 

هم در لواسان )بوستان خلیج فارس و خیابان پیام(.
 »این جا امن نیس��ت« هم فیلم س��ینمایی است که سکانس هایی 
از آن در توک مزرعه فیلمبرداری ش��ده اس��ت. رضا مشیرپناهی به 
خبرنگار ما گفت: به نمایندگی از سوی هنرمندان و تهیه کنندگان 
از مساعدت های ش��هرداری برای استفاده از بوستان در هر دو فیلم 

تشکر می کنم.

  آتش س��وزی در ی��ک دامداری واق��ع در منطقه س��بو بزرگ از 
جمله اتفاقاتی است که در آخرین روزهای شهریور رخ داد. آتش از 
علوفه های انبار شده آغاز ش��د. البته آتش نشانان با حضور در محل 

دامداری، نسبت به اطفاء حریق اقدام کردند.

  کوهنوردان مجلس شورای اس��المی در بیست و دومین روز از 
ش��هریور ماه و به مناسبت عید س��عید قربان به قله 3220 متری 
پَرس��ون صعود کردند. در این کوهپیمای��ی، کارکنان بخش های 
مختلف مجلس ش��ورای اس��المی به مربیگری سعید حاجی بگلو 
و با برنامه ریزی اس��ماعیل حیدری)مدیر تربی��ت بدنی مجلس( 

حضور داشتند.  
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مسابقات لیگ دسته 2 فوتبال لواسان 

مسابقات لیگ دس��ته 2 فوتبال لواسان به مناسبت هفته دفاع 
مقدس آغاز شد. 

به گزارش خبرن��گار ما، طی این مس��ابقات 7 تی��م)2 تیم از 
نیکنام ده و ایرا(، تیم های ش��هرداری، آریا، امید ناران، کشاورز 
الف و کشاورز ب به صورت دوره ای به مصاف هم خواهند رفت. 
هیئت فوتب��ال اداره ورزش و جوانان این دوره از مس��ابقات را 

در رده سنی آزاد و با استفاده از داوران محلی برگزار می  کند. 
علی اصغر نژادبخش در خصوص این بازی ها به خبرنگار ما گفت: 
این دوره از مسابقات فوتبال به مناسبت هفته دفاع مقدس و با 

یاد حماسه سازان 8 سال جنگ تحمیلی برگزار می شود.     

 برگزاری کالس مربیگری فوتبال

دومین دوره کالس های مربیگری فوتب��ال درجه C  ایران در 
اداره ورزش و جوانان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما، دومین دوره کالس های مربیگری فوتبال 
درجه C  ایران با مش��ارکت دانش��گاه پیام نور و اداره ورزش و 
جوانان لواسانات و با حضور 30 شرکت کننده از تهران و 2 نفر 

از لواسان برگزار شد. 
شرکت کنندگان لواسانی در این کالس ها، محسن گرمابدری و 
محسن زینکوهی بودند که با طی دوره های آموزشی رسما دوره 
کالس C مربیگری را طی کردند. مدرس این کالس ها هومن 

افاضلی و کمک وی، مسعود حیدرزاده بودند.  

درخشش بسکتبالیست لواسانی در مسابقات کشوری

موفق در علم آموزی و ورزش 

مس��ابقات قهرمانی کیوکوش��ین کاراته با 
حضور 3 تی��م در رده های س��نی مختلف 

انجام شد. 
ب��ه گ��زارش خبرن��گار م��ا و ب��ه نق��ل از 
رض��ا ماندگاریان، مس��ئول هیئ��ت کاراته 
لواسان، چهارمین دوره مسابقات قهرمانی 
کیوکوشین کاراته با حضور 2 تیم از تهران 
و یک تیم از لواس��ان در سالن اداره ورزش و 
جوانان و به مناسبت عیدسعید قربان برگزار 
و با قهرمانی تیم لواسان به کار خود پایان داد.
شرکت کنندگان در این مسابقه عبارتند از:

 نونهاالن منهـای 25 کیلوگرم: پوریا 
عجمی اول، امیرحسین یونسی دوم و سید 

امیرمهدی حسینی سوم 
 نونهـاالن منهـای 30 کیلوگـرم: 
حمیدرضا فالحتی اول، احسان عباسی دوم 

و طاها اسدی سوم 
 نونهاالن منهای 35کیلوگرم: علی بیات 
اول، عرفان کاشانی دوم و علی سجاد قاسمی سوم

 نونهـاالن منهـای 40 کیلوگـرم: 
سیدش��هروز موذن اول، سیدشهداد موذن 

دوم و امیرعلی ذوالفقاری سوم 
 نونهاالن به اضافه 40 کیلوگرم: پرهام 
لواسانی زاده فرد اول، سیدعلی موسوی دوم 

و امیرعلی رضازاده سوم 
 نوجوانـان منهـای 35 کیلوگـرم: 
محمدرضا دارین��ی اول، علیرضا ابراهیمی 

دوم و احسان علیخواه سوم 
 نوجوانان منهای 40 کیلوگرم: پارس��ا 

میراس��ماعیلی اول، علیرضا فالحتی دوم و 
فرزان میرالک سوم 

 نوجوانان منهای 45 کیلوگرم: پارسا 
انصافی اول، کامران غیاثی دوم و مهرش��اد 

معماریان سوم 
 نوجوانان منهـای 50 کیلوگرم: متین 
س��جودی اول، محمدرض��ا ش��ادفر دوم و 

محمدحسین تیموری سوم 
 نوجوانـان منهـای 55 کیلوگـرم: 
محمدحسن حقیقی اول، امیرعلی کاویانی 

دوم و امیرمهدی گلستانی سوم 
 نوجوانان به اضافه 55 کیلوگرم: شایان 
احم��دی اول، آرین رفیعی دوم و یاس��ین 

سبیانی سوم 
 جوانان منهای 55 کیلوگرم: شاهین 
احم��دی اول، علیرض��ا تجل��ی دوم و علی 

صانعی سوم 
 جوانـان منهای 60 کیلوگـرم: صادق 
محس��نی اول، ابوالفضل کردلو دوم و احمد 

میرزایی سوم 
 جوانان به اضافه 60 کیلوگرم: محمد 
کالته عرب��ی اول، محمد اب��ری دوم و علی 

یگانه سوم 
 بزرگسـاالن منهـای 75 کیلوگرم: 
محمد رحیمی اول، شیرمحمد بیگی دوم و 

محمد توحید فام سوم 
 بزرگسـاالن منهـای 85 کیلوگرم: 
کیانوش گلش��ناس راد اول، محمود توحید 

فام دوم و ساعد حسینی سوم 
 بزرگسـاالن به اضافه 85 کیلوگرم: 
رضا علینقیان اول، حسین حسام الحکما دوم 

و محمدمهدی یاراحمدی سوم 
 داوران ایـن دوره از مسـابقات: رضا 
ماندگاریان س��ر داور، محمد ابراهیمی داور 

وسط،  سیدمسعود متین گو داور وسط 
مهدی ش��یرخانی داور گوش��ه، عل��ی امیر 
صالحی داور گوش��ه، محسن یقین علی داور 
گوشه و غالمرضا خجندزاده داور گوشه بودند.

کاپیتان تیم مینی بسکتبال توابع استان تهران 
که در مسابقات قهرمانی کشوری حضور دارد 

یک لواسانی است.
طاها اصغری متولد سال 1383 که در لواسان 
سکونت دارد از کالس دوم دبستان بسکتبال 
را زیر نظرمحمود رضا عرفانی ش��روع کرد و با 
توجه به استعداد و پشتکارش توانست در سال 
93 و در 10 سالگی عضو تیم مهام تهران شود. 
یک س��ال بعد تیم باتیس در لیگ دسته یک 
ته��ران او را جذب و در همین س��ال به عنوان 
بازیک��ن منتخب تی��م دانش آم��وزی تهران 
برگزیده و در مس��ابقات کشوری که در مشهد 
برگزار شد با این تیم توانست عنوان سوم کشور 
را کسب کند. سال 95  دومین سالی است که 
وی در تیم باتیس بازی می کند و با تیم دبستان 
انصارالمهدی لواس��ان موفق شد در مسابقات 
مدارس استان تهران به مقام دوم دست یافته 
و در همین مس��ابقات ب��رای دومین بار به تیم 

تهران دعوت شود.  

امسال شهر اراک میزبان مس��ابقات کشوری 
دانش آموزان در رشته بس��کتبال بود که تیم 
تهران، عن��وان قهرمان��ی را از آن خود کرد و 
»طاها« انتخاب و به تی��م توابع تهران دعوت 
ش��د. در زمان تهیه این گزارش، این ورزشکار 
نوجوان مشغول مس��ابقات کشوری در گیالن 
اس��ت.  محمود  رضا عرفانی، مربی این بازیکن 
می گوید: طاها با پشتکار و تالش توانست خود 

را به این سطح برساند. 
او از بس��یاری از تفریحات و مسافرت های 
خ��ود دور مان��د ت��ا در تمرینات ش��رکت 
کن��د. عرفانی این دانش آم��وز را در عرصه 
علم آموزی نیز موف��ق می داند و می گوید: 
او هیچ��گاه از درس خواندن غافل نش��ده 
و حمایت ه��ای خان��واده و اداره ورزش و 
جوانان لواس��ان راه را برای این ورزش��کار 

جوان تس��هیل و هموار کرده اس��ت. 
موفقی��ت این ورزش��کار را ب��ه جامعه ورزش 

لواسان تبریک می گوئیم.  

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته 

در بازدید جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی از لواسان  مطرح شد

همیاری مجلس با شهرداری برای شهری آبادتر
برخی از نمایندگان و اعضای کمیسیون 
فرهنگ��ی مجلس ش��ورای اس��المی از 
حوزه تهران، ری، پردیس، اسالمش��هر 
و ش��میرانات صبح روز چهارش��نبه 31 
شهریور ماه با حضور در شهرداری لواسان 

از پروژه های شهری بازدید کردند.
به گزارش خبرن��گار ما، س��یده فاطمه 
ذوالقدر، طیبه سیاووش��ی شاه عنایتی، 
فاطمه سعیدی و فریده اوالد قباد اعضای 
کمیسیون فرهنگی، آموزش و تحقیقات 
مجلس ش��ورای اس��المی ب��ا حضور در 
س��الن اجالس آفت��اب ش��هرداری که 
اعضای شورای شهر، شهردار و معاونان و 
مسئوالن شهرداری نیز حضور داشتند در 
خصوص پروژه ها، موانع موجود، وضعیت 
طرح جامع شهر و غیره گفت وگو کردند. 
در ابتدای جلسه، مهندس علی مرادی، 
شهردار ضمن خوشامدگویی به حاضران 
و ب��ا درود به روح پر فت��وح حضرت امام 
خمینی)ره( و پاسداش��ت اعی��اد قربان 
و غدیر همچنی��ن هفته دف��اع مقدس 
گزارش مختصری از موقعیت جغرافیایی، 
وضعیت گذشته و حال حاضر شهر ارائه 
داد و گف��ت: لواس��ان در 11 کیلومتری 
ش��هر تهران واق��ع ش��ده و از جمله باغ 
شهرهای خاص اس��تان تهران است که 
از ش��مال به کوه های ورجین، از جنوب 
به سد لتیان، از ش��رق به لواسان بزرگ و 
از غرب به رودبارقصران منتهی می شود. 
موان��ع طبیع��ی و غیرطبیعی)نهادها و 
سازمان های شهری( باعث شده تا انجام 
پروژه های بزرگ شهری به کندی و بعضا 

غیر قابل اجرا شوند.
 س��رانه جمعیت 25 هزار نفری س��اکن 
و حدود 80 ه��زار نفری غیرس��اکن در 
ایام تعطی��ل نیازمند اج��رای طرح های 
گردش��گری، رفاه��ی و تفریحی خاص 
اس��ت و ش��هرداری تالش کرده در این 
مسیر، گام های زیربنایی و اساسی بردارد 
که با وجود مشکالت متعدد، خوشبختانه 
توانس��تیم طرح ه��ا و پروژه ه��ای ف��را 
منطقه ای و در قد و قواره ملی را به سامان 

برسانیم.
 ب��ه عنوان نمون��ه می ت��وان از مجموعه 
بوس��تان های خلیج فارس)قاضی آباد(، 
ن��ه  خا د و ر حل  س��ا هی  ند ما س��ا
جاجرود)لشگرک(، ایجاد زیر ساخت های 
شهر هوشمند در مرحله فیبرنوری، نصب 
و راه اندازی دوربین های هوشمند سطح 
ش��هر، بازگش��ایی معبر 25 متری سبو، 
بازگشایی گلوگاه جاده روستاهای افجه، 

سینک، هنزک و غیره نام برد. 
مهن��دس م��رادی درخص��وص ط��رح 
جامع شهر، ساخت و سازهای غیرمجاز، 
ایمنی شهر، وضعیت اجتماعی و تعامل 
شهرداری با س��ایر ادارات گفت: لواسان 
اولین شهر امن در استان تهران و سومین 
شهر در ایران بوده و خوشبختانه در حوزه 
شهری با ساخت و سازهای غیرمجاز مقابله 
ش��ده و به حداقل ممکن و گاها به صفر 
رسیده اس��ت. ضمن اینکه ش��هرداری 
حقیقتا در بسیاری از موارد از دستگاه ها 
و ادارات ش��هری هم پش��تیبانی کرده و 
خوش��بختانه ش��هر وضعیت اجتماعی 
نس��بتا خوبی دارد؛ چرا ک��ه پروژه های 
شهرداری توانسته برای بخش زیادی از 
اهالی اشتغال ایجاد کند و همین موضوع 
کمک بزرگی به تثبیت موقعیت مناسب 
اجتماعی شهر کرده است. البته وضعیت 
فرهنگ��ی، اجتماع��ی این ش��هر هم به 
گونه ای است که معضالت دیگر شهرهای 
استان تهران در لواسان در کمترین طراز 

منفی موجود قرار دارد. 
طرح جامع شهر چالش بزرگی است که 
هم شهرداری و هم شورای شهر را درگیر 
کرده. چند دهه قبل، مناطقی از لواسان 
مثل س��بوبزرگ و کوچ��ک و تیمورآباد 
از بافت روس��تایی خارج و ش��هری شده 
است ولی در طرح جامع جدید شهر، این 
مناطق که عمال بخشی از بدنه شهر است 
به عنوان مناطق خارج از محدوده تعریف 
ش��ده در حالیکه تمام خدمات ش��هر را 
دریافت می کنن��د. همین موضوع باعث 
ایجاد مش��کالت زیادی برای اهالی این 
مناطق شده اس��ت که با جلسات مکرر و 
پیگیری از طریق اس��تانداری و مجلس 
شورای اسالمی امیدواریم با حضور شما و 
پیگیری ها در این موضوع شاهد گشایش 

مشکالت این محالت باشیم. 

شهردار لواس��ان از نمایندگان مردم در 
مجلس ش��ورای اسالمی خواست کمک 
کنند تا طرح مدیریت یکپارچه ش��هری 
به تصویب برسد و ش��هرداری ها بتوانند 
عملکرد بهت��ری در این زمینه داش��ته 

باشند. 
سپس یوسف شیخی نماینده شورای شهر 
نیز ضمن خیر مقدم به نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی و با تائید سخنان شهردار 
بر ضرورت همکاری بیش��تر نمایندگان 
مجلس با شهرداری و شورای شهر تاکید 
کرد. ابوالقاسم نخلی دیگر عضو شورای 
ش��هر هم در خصوص ع��دم هماهنگی 
برخی از سازمان ها و ادارات با طرح های 
توسعه ش��هر و همین طور لحاظ نکردن 
نقطه نظرات شهروندان و اعضای شورای 
شهر و شهرداری در مورد طرح جامع شهر 
گالیه کرد و گفت: کارشناس طرح بدون 
توجه به خواسته و مشکالت مردم  و اطالع 
از وضعیت لواسان برای این شهر برنامه از 
پیش تعیین شده اعالم می کنند که عمال 
بسیاری از مش��کالت و بار آن را بر دوش 
ش��هروندان، خصوصا بومی های لواسان 
می گذارند و ما امیدواریم با حضور بیشتر 
و پیوسته شما نمایندگان مجلس بتوانیم 
تعامل الزم را ایجاد کرده تا ضمن توسعه 
پایدار ش��هر، رضایتمندی شهروندان را 
نیز برای مس��ئوالن ش��هری و کشوری 

فراهم کنیم. 
مهندس بهنام صالحی زاده، نایب رئیس 
شورای ش��هر هم با گالیه از حریم 150 
متر رودخانه ها گف��ت: چندین رودخانه 
در امتداد ش��هر به سد لتیان می ریزد که 
اجرای حریم 150مت��ر  از طرفین یعنی 
تخلیه شهر! در حالیکه لواسان مجهز به 
تصفیه خانه فاضالب است و باید این طرح 
برداشته شود. شما شاهد هستید که ما در 
بحث ساماندهی حاشیه جاجرود در عمل 
از آلودگی آب و تخریب محیط زیس��ت 
جلوگی��ری کردیم و انتظار داریم ش��ما 
طرح مدیریت یکپارچه ش��هری توسط 
ش��هرداری را به طور جدی ت��ری دنبال 

کنید ضمن اینکه ما زیرساخت های شهر 
هوش��مند را داریم و این ش��هر می تواند 
با کمک مس��ئوالن دولت��ی خیلی زود 
هوشمند شده و به عنوان پایلوت مدیریت 

جامع شهری قرار گیرد. 
مسئول امور مالی ش��هرداری، مریم گل 
زردی نی��ز با ارائه آمار و گزارش��ی کوتاه 
از وضعیت مالی ش��هرداری به حاضران 
گفت: در بدو شروع به کار مهندس مرادی 
به عن��وان ش��هردار، بودجه ش��هرداری 
لواسان 38 میلیارد تومان بود که تا پایان 
س��ال 93 به 86 میلیارد تومان رس��ید و 
در سال 94 بودجه با مبلغ 100میلیارد 
تومان تنظیم گردی��د و در پایان همین 
س��ال با آخرین اصالح متم��م بودجه به 
121میلیارد رس��ید. بودجه سال 95نیز 
بر مبنای 135 میلی��ارد مصوب گردیده 
است که این ها نشانگر معجزه مالی است.

 وی صرف بی��ش از 70 درص��د بودجه 
در بخ��ش عمرانی را دس��تاورد صحیح 
مدیریتی دانس��ت و اعالم ک��رد: 72/1 
درصد در بخش عمرانی و 27/9 درصد در 

بخش جاری هزینه شده است.

 شهرداری لواسان می توان الگویی برای 
ش��هرداری های دیگر باش��د.  گل زردی 
کسب عوارض نوسازی در شهر را پس از 
سال ها تاسیس شهرداری از دستاوردهای 
مهندس مرادی و شورا دانست و ادامه داد: 
واحد نوسازی و ممیزی با آموزش نیروهای 
جوان و بومی از س��ال گذشته آغاز به کار 
کرد که هم توانستیم ایجاد اشتغال کنیم 
و هم توانس��تیم برای نخس��تین بار آمار 
دقی��ق و موثقی از وضعیت امالک ش��هر 
داشته باشیم.  وی در پایان مجموع هزینه 
پروژه ه��ای عمرانی از مهرماه س��ال93 
تا کن��ون را بالغ بر 200میلی��ارد تومان 

اعالم کرد.
***

طیبه سیاووشی ش��اه عنایتی، نماینده 
مردم تهران، ش��میرانات، اسالمش��هر، 
ری و پردیس با تبریک اعیاد گذشته در 
مورد لواسان گفت: آشنایی من با لواسان 
به س��ال های خیلی دور بر می  گردد. به 
آن س��ال هایی که لواس��ان نه جمعیت 
حاال را داش��ت و نه امکان��ات و تحوالت 
فعل��ی را. اما به جرات می گویم لواس��ان 

بهترین شهر استان تهران است و در سال 
مقاومت اقتصادی به رهنمود رهبر فرزانه 
انقالب این ش��هر باالترین پتانس��یل در 
جذب گردشگر و ایجاد درآمد را داشته و 
می تواند به عنوان پایلوت این کار در نظر 
گرفته شود. طرح رودخانه جاجرود بستر 
ایجاد همین فرصت ها است. سیاووشی 
از طرح حضور بیش��تر در لواس��ان برای 
شناخت و رفع مش��کالت استقبال کرد 
و گف��ت: امیدواریم جلس��اتی با حضور 
مسئوالن دیگر ادارات شهر و مردم داشته 
باش��یم تا بتوانی��م برنامه بهت��ری برای 

خدمات دهی به لواسان در نظر بگیریم. 
س��یده فاطم��ه ذوالقدر دیگ��ر نماینده 
مجلس شورای اسالمی حاضر در جلسه 
نی��ز ضمن تبری��ک اعیاد و هفت��ه دفاع 
مقدس کارهای انجام ش��ده در ش��هر را 
قابل تقدیر دانس��ت و گفت: ب��ه عنوان 
نمونه بخش��ی از کارهایی ک��ه دیدیم از 
جمله حاشیه رودخانه و بوستان ؛ می توان 
امیدوار بود که با توجه به آب وهوای خوب 
این شهر حتی به عنوان یک شهر با هدف 
توریس��ت درمانی هم مورد استفاده قرار 
گیرد. وی پیشنهاد تصویب قانون مدیریت 
یکپارچه ش��هری برای شهرداری ها و به 
عنوان نمونه و مدل لواس��ان را ضروری 
دانست و گفت: ما هم تالش می کنیم تا 
این طرح هرچه زودتر به کار گرفته شود. 
فاطمه سعیدی هم با تبریک اعیاد و تشکر 
ویژه از مردم که به لیست امید رای دادند 
گفت: ما به ش��هرهای اسالمشهر، حسن 
آباد و. .. نیز رفتیم اما آنچه در آنجا نسبت 
به لواسان شاهد آن بودیم تفاوت از زمین 
تا آس��مان است! ش��هر امن، زیبا و رو به 
توسعه قطعا مدیران کارآمد و قوی دارد 
که توانسته اند از امکانات موجود بهترین 
بهره را ببرند. به نظر من باید سایر شهرها 
هم لواسان را الگوی خودشان قرار دهند. 
امکاناتی که در اینجا به وجود آمده بعضا 
حتی در تهران هم نیست. من به شخصه 
امیدوارم بومی ه��ا بتوانند با امکاناتی که 
شورای ش��هر و شهرداری فراهم می کند 

از این  امتیازات بهره مند شوند. 
فریده اوالد قباد دیگر نماینده حاضر در 
جلسه هم با ابراز خوشحالی از  حضور در 
لواسان با تبریک اعیاد قربان و غدیر گفت: 
ما آمادگی داریم ت��ا در طرح های خوب 
و بزرگی که شما در ش��هر انجام داده اید 
کمک کنیم و به همین منظور هم در اینجا 
هستیم. بنابراین در زمینه های مختلف 
زیس��ت محیطی هم می توانیم ش��رایط 
همکاری با سازمان مربوطه و کارشناسان 
آن را فراه��م کنی��م. وی همچنی��ن از 
پیش��نهاد دیدار با مردم استقبال کرد و 
گفت: ما حاضریم از نزدیک و در فضایی 
مناس��ب و صمیمی با مردم به گفت وگو 
بنشینیم. اوالد قباد تحوالت ایجاد شده 
در شهر را نیز س��تود و این همه تالش را 
حاصل تعامل ش��هروند، اعضای شورا و 

شهرداری دانست. 

روزهای فرد 
)یکشنبه، سه شنبه، پنج شنبه و جمعه( 

برای آقایان و خانم ها 
بدون محدودیت سنی
 با روشن شدن هوا 

در مجموعه ورزشی شهدای لواسان 
برگزار می شود.
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نرسیده به میدان گلندوئک-بعد از بانک صادرات
 روبروی درمانگاه شبانه روزی
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نمایندگی انحصاری کفش زنانه

کیف و کفش ست زنانه مجلسی

فروش کیف و کفش ویژه مدارس
پسرانه و دخترانه

پیشکسوت

در سال 1321 در اداره آمار )ثبت احوال( 
افج��ه به دنی��ا آمدن��ش ثبت ش��د. ابتدا 
ساکن ش��ورکاب بودند سپس به نجارکال 
نقل م��کان کردند. از 14 س��الگی ورزش 
زورخانه ای را ش��روع کرد و در مس��ابقات 
محل��ی دو و میدانی ه��م فعال ب��ود. در 
دو مس��ابقه ای که در لواس��ان برگزار شد 
توانست اول شود، س��وارکاری هم بخش 

دیگری از دنیای ورزشی او است. 
غالمحسن کردبچه از جمله کشتی گیرانی 
بود ک��ه در وزن هفتم کش��تی می گرفت. 
خودش می گوی��د: در یکی از دیدارهایش 

با مرحوم تختی که در همس��ایگی منزل 
برادرش در احمدآباد باغ داش��ت وی به او 
پیشنهاد ورود به عرصه کشتی را داده و او 

وارد باشگاه ایران امروز شد. 
کردبچ��ه از خاطرات برگزاری مس��ابقات 
قهرمانی باش��گاه های تهران ی��اد کرده و 
ادامه می دهد: در این مسابقات توانستم در 
وزن خودم قهرمان شوم. آن زمان کشتی 
در 3 وقت 5 دقیقه ای بود و توانس��ته بود 
اکث��ر حریفانش را با ضربه فنی شکس��ت 

دهد. 
غالمحس��ن از روزهایی یاد می کند که در 

مکانی نزدیک منزلشان با استفاده از کاه، 
تشک کشتی س��اخته بود و عده ای جوان 
را در آنجا مشغول ورزش کرده و با همین 
کار توانس��ته بودند تیم توابع تهران را که 
ترکیب��ی از لواس��ان و ورامین ب��ود راهی 
مس��ابقات مختلف اس��تانی و کشوری از 

جمله جام گندم طالیی کنند. 
مربی تیم انتخاب��ی در جام گندم طالیی، 
یوس��ف زاده بود که تیمش توانست در آن 

دوره خوش بدرخشد. 
او همچنین می گوید: در آن زمان چندین 
بار میزبان مس��ابقات مختلف کش��تی در 

لواس��ان بوده  و در برخی از مس��ابقات که 
تیم لواسان اوزان باالی 80 کیلو نداشت، 
خ��ودش در چند م��ورد با وزن ه��ای باال 
کشتی گرفته است و یاد می کند از یکی از 
مسابقات که از مسئول وقت ورزش منطقه 
یک خواس��ته بود تا به پاس برگزاری این 
مس��ابقات یک تشک کش��تی به لواسان 

هدیه کنند. 
کردبچ��ه وضعی��ت کش��تی لواس��ان در 
ح��ال حاض��ر را نیازمند عزم��ی جدی تر 
دانسته و می گوید امیدوار است این شهر 
بتواند کش��تی گیران ج��وان و خوبی را به 

صحنه های ورزش��ی معرفی کند چرا که 
امکانات خوب��ی در حال حاضر وجود دارد 
در حالیکه در گذش��ته، اینها نبود و حتی 
ورزش��کاران آن زمان در چمن های کنار 
چش��مه عربی کش��تی می گرفتند. چند 
هفته گذشته مسابقات قهرمانی کشتی در 
لواسان برگزار ش��د اما تیم کشتی لواسان 
که خودش میزبان ب��ود در صحنه حضور 
نداش��ت! کردبچه در پایان یاد می کند از 
پیشکس��وتان این ورزش چ��ه آنهایی که 
اسم و رسمی پیدا کردند و چه آنهایی که 

در لواسان زحمت کشیدند.       

 آن روزها کجا و این روزها کجا

نونهاالن

پس از پای��ان نشس��ت نمایندگان مجلس ب��ه همراه 
اعضای شورا، ش��هردار و برخی از مسئوالن شهری به 
نشس��ت با »علی اکبر ناطق نوری« به دفتر وی رفتند. 
در این دیدار، ناطق نوری، با تبریک هفته دفاع مقدس 
و خوشامدگویی به حاضران از وحدت و همدلی اعضای 
شورا و شهردار  تش��کر کرد که وضعیت شهر نمود این 
همراهی  قابل تقدیر است. ضمن اینکه طرح هایی هم 
در دس��ت انجام دارند که نیازمند حمایت نمایندگان 
مجلس شورای اس��المی است. لواسان تقریبا به تهران 
وصل است و همین موضوع باعث ش��ده تا گردشگر و 
مسافر زیادی به این شهر بیاید و برای این موضوع باید 

دقت نظر الزم انجام شود. 

ناطق نوری گف��ت: خوش��بختانه در اینجا دقت الزم 
شده و امنیت شهر برقرار است. در  این دوره از شورای 
شهر و شهرداری به این موضوعات توجه ویژه ای شده 
است. البته این موضوع را نباید ندیده گرفت که لواسان 
مش��کالتی هم دارد که برای رف��ع آن نیازمند کمک 
است. ش��میرانات عمال از بین رفته و فشار به لواسان 
زیاد است، مجمع نمایندگان باید وقت بیشتری برای 

لواسان بگذارند. 
وی در خصوص طرح رودخانه جاجرود نیز گفت: رودخانه 
زمان طوالنی در عرض وسیعی رها بود، نه کنترلی بود و 
نه بهداشتی رعایت می شد اما حاال طرح اجرا شده و شکل 
و شمایلی پیدا کرده است و خیلی از مخالفان هم با دیدن 

وضع موجود پذیرفتند که کوتاه بیایند.
 به هر حال دستگاه های متولی و منتقدان هم باید بیایند 
در کنار هم و با کمک ش��ما گفتمان انجام بدهند تا کار 

به سرانجام برسد.  
ناطق نوری در مورد طرح جامع ش��هر و الحاق بخش��ی 
از شهر در دهه های گذش��ته که بیرون از محدوده بود)  
محله های س��بو و تیمورآباد( به محدوده قانونی شهر و 
مجددا خروج این محالت از حوزه ش��هری  و مشکالت 
فراوانی که برای اهالی و مس��ئوالن به وجود آورده است 
سخن گفت:  مس��ئوالن دولتی دالیلی دارند، مسئوالن 
شهر هم دالیل خودش��ان را دارند و اگر شما نمایندگان 
هم��ت و پیگیری کنید، دی��ن خودت��ان را ادا کرده اید. 

لواسان مردم خوب و اصیلی دارد. 
بنده از قبل از انقالب به لواس��ان می آمدم. لواس��ان 
علمای بزرگ و زیادی هم داش��ته است مرحوم آیت 
ا... افجه ای، مرحوم آیت ا... س��یدمحمود لواسانی، آقا 
سیداحمد لواسانی، آقا شیخ محمد و...به همین دلیل 
حوزه علمیه را در اینجا بنا کردم. اگر ش��ما موقوفات 
لواسان را بررسی کنید نکات جالبی از این مردم فهیم 

و خوب خواهید دید. 
در پایان این دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
با ابراز خوش��نودی از حضورش��ان در لواسان ضمن 
تش��کر از علی اکبر ناطق نوری، اعضای شورای شهر، 
شهردار و مسئوالن بر ادامه همکاری های اینچنینی 

تاکید کردند.         

 ناطق نوری: فعالیت های شهردار قابل تقدیر است

 تقدیم مدال طالی کاراته 
به اهالی لواسان 

هش��تمین دوره مس��ابقات جهان��ی کارات��ه م��ردان 
جهان2016  با نام»خلیج همیش��ه ف��ارس« در تاریخ 
18 و 19 ش��هریور ماه با حضور 500 ش��رکت کننده از 
18 کش��ور اروپایی، آفریقایی و آس��یایی و به میزبانی 
ایران برگزار شد. در این مسابقات حمیدرضا عرفانی از 
لواسان، موفق به کسب مدال طال شده و آن را به اهالی 
شهر لواسان و همشهریانش تقدیم کرد. این موفقیت را 
به عرفانی تبریک گفته و امیدواریم در مسابقات بعدی 

نیز موفق و پیروز باش��د.

■ مجموعه ورزشـی شهدای 
لواسـان از برترین مجموعه 
ورزشی های اسـتان تهران 
اسـت کـه بـا مشـارکت 
شهروندان ساخته شده همه 
با هم در حفظ و نگهداری آن 

کوشا باشیم.
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 مریم ُحری یک��ی از رابط��ان فعال گ��روه بهداش��ت و از جمله 
ش��رکت کنندگان در این برنامه اس��ت. وی از اینکه فضای حاشیه 
رودخانه از یک مخروبه تبدیل به پارکی زیبا ش��ده تشکر می کند و 
می گوید: پیش از این اقدامات، فضا به گونه ای بود که هرکس هرچه 
زباله و آشغال داشت در اینجا می ریخت اما همین امروز و با حضور 
این همه جمعیت مردم سعی دارند زباله خود را به زمین نریزند چرا 
که محل تمیز و برای اس��تفاده عموم مهیا شده است. وی پیشنهاد 
می دهد شورا و ش��هرداری فکری بکنند تا شهروندان لواسانی برای 
استفاده از این مکان پولی پرداخت نکنند. ُحری از خبرنگار نشریه 
می خواهد که از قول وی از دست اندرکاران این تالش قدردانی شود. 

 خاکی یکی دیگر از شرکت کنندگان در این برنامه همگانی است. او 
هم محل را زیبا و خوب ارزیابی می کند و می گوید: تغییرات وسیعی 
در اینجا انجام شده و همه چیز بهتر و زیباتر از وضعیت قبلی است. او 
که از طریق نشریه از همایش اطالع پیدا کرده در ادامه صحبت هایش 
از ما می خواهد که به گوش مسئوالن برسانیم از لواسانی ها و ساکنان 
شهر ورودی دریافت نکنند. وی همچنین می گوید:  نحوه قرعه کشی 
طوالن��ی و کمی دور از انتظ��ار بود اما به ه��ر روی از بر پایی چنین 
همایش بزرگی راضی هستیم. خاکی با دوس��تش، تهرانی، آمده و 
از قول او می گوید که از همان ابتدای ورودشان به حاشیه رودخانه 
تحت تاثیر اقدامات انجام ش��ده قرار گرفته و زیباسازی فضای سبز 
ایجاد شده را تحس��ین کرده و از همه آنهایی که زحمت کشیده اند 

قدردانی می کنند.

 آق��ا اینجا خیلی خوب و برای ورزش کردن عالی ش��ده!  این ها را 
قدرت اسدیان می گوید و ادامه می دهد: خسته نباشید به همه برو 
بچه هایی که آبادانی اینجا مرهون تالش آنهاس��ت. اس��دیان هم از 
کاشت این همه درخت و گل و گیاه به وجد آمده و امیدوار است این 

محل آنقدر شلوغ نشود که خود لواسانی ها نتوانند به اینجا بیایند.
فتاحی با دوستش آمده و در پاسخ به س��وال خبرنگار ما می گوید: 
وقتی خبر همایش را در نش��ریه خواندم با خ��ودم گفتم من که هر 
روز پیاده روی می کنم؛ سه شنبه بیایم در اینجا و در کنار مردم باشم، 
هم فال است هم تماشا. در طول مسیر دیدم که چقدر تمیز شده و 
چراغ ها ونیمکت ها زیادی وجود دارد، آالچیق ها هم قشنگ است. 
خالصه اینکه هر کس بخواهد با خانواده می تواند س��اعات خوبی را 
در اینجا بگذراند. او هم از همه، به خصوص شخص شهردار برای این 

کار تشکر می کند. 

 اصغر گلندوئکی با خانواده آمده. او هم از کارهای انجام شده و تمیزی 
این منطقه اظهار رضایت داش��ته و می گوید: از ش��هردار و شورا تشکر 
می کنم، امکان��ات خوبی اینجا ب��ه وجود آمده اس��ت و برنامه همایش 
پیاده روی  هم خوب بود. فقط کاش قرعه کش��ی زودتر انجام می ش��د. 
گلندوئکی یک پیش��نهاد هم برای ضلع جنوبی و ش��مالی میدان امام 
خمینی )ره( گلندوئک دارد و می گوید اگر فکری برای زیبایی این میدان 

بشود خیلی خوب است. 

 س��یداحمد تاج زاده با پاسخ های کوتاهش به 
س��واالت ما می گوید: خیلی خوب ش��ده است، 

راهپیمایی هم خوب است خسته نباشید. 

 پای چند نفر از ما به لوله هایی که در اینجا رها 
بود گیر کرد! این حرف را ستاره نژادبخش که در 
همایش حضور داشته می زند و می گوید: حاشیه 
رودخانه خیلی زیبا شده، مس��یرهایی درست 
کرده اند که از خالی بودن در آمده و بس��یار عالی 
اس��ت. کنار رودخانه از وضعیت نابسامان قبلی 
خارج شده و قابل استفاده برای عموم است. او از 
همایش هم راضی است و می گوید: اطالع رسانی 
خوب و س��ریع بود و از هم��ه آنهایی که زحمت 

کشیده اند تشکر می کنم. 

 سیدحسن شریفی فاضل هم می گوید: تا این تاریخ، شهرداری را ندیده ام که فعالیت این 

شهردار را داشته باشد! این همه فعالیت و کار و مدیریت کامل در لواسان مخصوصا کنار 

رودخانه جاجرود. واقعا از شهردار محترم که پدرانه زحمت کشیدند کمال تشکر را دارم. 

 یوسف ا...داد هم در گپی کوتاه می گوید: امکانات و خدماتی که در این 
منطقه به وجود آمده، آالچیق ها و فضای سبز و پیست ها کارهای خیلی 
خوبی است. او همایش راهپیمایی را هم خوب ارزیابی می کند و می گوید: 
البته کاستی های هم داشت که در مقایسه با انجام کار، گفتن ندارد.               

               
 شصت سال است در این محل زندگی می کنم و همینجا اسکان 
دارم. تا حدود یک س��ال پیش در این محل جز نخاله چیزی نبود و 
بهداشت اصال رعایت نمی ش��د. این ها را عیسی چناری می گوید و 
ادام��ه می دهد: در حال حاضر هرکس به اینج��ا می آید از این همه 
تغییر شگفت زده می ش��ود. فضای سبزی که اینجا ایجاد شده هزار 
برابر درختان تبریزی خشکی است که حتی اگر خود ما یا پدران ما 
هم بودند به ناچار درختان خش��ک را قطع می کردند. به هر حال از 

شهردار محترم و همکارانشان کمال تشکر را داریم. 

مردم گفتند
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پیشنهاد خیابانی
 پس از پایـان برنامه گفت وگویی با جواد خیابانی داشـتیم که 

می خوانید. 
خیابانی اس��تقبال مردم را خوب دانست و گفت: جمعیت خوبی در 
کنار دریاچه ها و رودخانه حضور پیدا کردن��د. هوای خوب و محل 
مناسب باعث شد تا استقبال از این برنامه خوب باشد. خیابانی همت 
ش��هرداری در مورد پروژه و برگزاری همایش پیاده روی را ستود و 
گفت: من که از گذشته اینجا چیزی نمی دانم اما اگر خاکی هم بوده 
باشد االن بسیار خوب ش��ده و مردم می توانند از آن استفاده کنند. 
ضمن اینکه وقتی شنیدم شهرداری لواسان نشریه و سایت هم دارد 
برایم جالب بود. به هر روی مسئوالن باید قدر حضور مردم را بدانند و 
امکانات مناسب را در همه جای شهر برای آنها فراهم کنند. از تالش 
آقای شهردار و شورا هم باید قدردانی کنم و می خواهم یک پیشنهاد 
بدهم که امیدوارم به آقای شهردار برسانید. اگر محوطه باالی تپه را 
به یک استیج بزرگ برای برنامه های شهری تبدیل کنند، قطعا مردم 
بیشتری را می توانند به حضور در ورزش های همگانی تشویق کنند. 

به هر حال به همه شما خسته نباشید می گویم.
 او در پاسخ به سوال خبرنگار که از وی پرسید شما در مراسم در مورد 
بازی تیم ملی با قطر حرف زدید و از مردم خواستید دعا کنند، نتیجه 
بازی را چگونه پیش بینی می کنید؟ او گفت: واقعا پاسخ به این سوال 

سخت است ولی امیدوارم تیم ما پیروز میدان باشد.

 اسداله بریری ساکن بزرگراه ارتش که در ایام تعطیل همراه خانواده 
به کنار این رودخانه می آیند می گوید: ظرف حدود یک سال، این پروژه 
بزرگ انجام شد. عظمت این پروژه آنقدر زیاد است که به جرات می گویم 
ایشان شایسته شغل باالتری است؛ حتی استاندار یا رئیس جمهور! من 
دستان خسته ایشان را می بوس��م و برای کارهای انجام شده از وی و 

همکارانش کمال تشکر را دارم. 

 بازنشسته شهرداری هستم و به دلیل تحوالتی که در اینجا صورت 
گرفته از ش��هرداری و همکاران خودم تش��کر می کنم. اینها را فرهاد 
نژادبخش می گوید و ادامه می دهد: حاشیه رودخانه بسیار خوب شده، 
آنقدر که همه می توانند از اینجا اس��تفاده کنن��د و اینکه باالخره این 

رودخانه سر و سامان گرفته است. 
مجری همایش پیاده روی که بارها چهره اش را در تلویزیون دیده بودیم 
رو  در  روی جمعیت ایستاده و برنامه را اجرا می کند و قرعه کشی را انجام 
می دهد. جواد خیابانی از مس��ئوالن، اعضای ش��ورا، شهردار، ریاست 
مجتمع قضایی و مدیران نظامی و انتظام��ی می خواهد تا برای اهداء 

جوایز بیایند. 
نام برندگان یکی یک��ی در می آید. 6 نف��ر اول دوچرخه و 3 نفر بعدی 
لب  تاپ  هدیه می گیرند. صد نفر هم به قید قرعه کارت هدیه صد هزار 
تومانی برنده می شوند که البته برای دریافت آن باید به روابط عمومی 

شهرداری مراجعه می کردند.

تشکیل جلسات متعدد مدیریتی در 
واقع آخرین فعالیت هایی بود که باید 
انجام می شد تا دیگر دست اندرکاران 
و مسـئوالن شـهری نیز با این روند 
هماهنگ می شـدند و نتیجه  همین 
جلسـات درون و بـرون سـازمانی 
بود که به هر چه بهتر برگزار شـدن 

راهپیمایی مردمی کمک می کرد. 
چـاپ اطالعیـه در نشـریه و نصب 
بنرهای این همایـش، آخرین بخش 

قبـل از آغاز مراسـم بـود. در نقاط 
مختلفی از شهر اطالعیه پیش چشم 
مردم بود و باالخره عصر روز سه شنبه 
9 شهریور ماه 95 راهپیمایی ورزشی 
آغاز شـد. حضور گسـترده مردم و 
شـبکه های خبری در طول مسـیر 

کامال مشهود بود. 
حرکت به سمت تپه سرک و تجمع در 
آن منطقه برنامه ریزی شده بود. در 
طول مسیر چندین ایستگاه پذیرایی 

و آبرسـانی بـرای مراجعه کنندگان 
در نظر گرفته شـده بود و  در نقاطی 
از مسـیر نیز گروه های ورزشـی به 
شـکل یکدسـت مشـغول انجـام 
ورزش و  جمعیـت زیـادی در حـال 
حرکت به سـوی جایـگاه اختتامیه 
مراسم )تپه سـرک( بودند. در طول 
مسـیر، گفت وگوهایـی بـا برخی از 
شرکت کنندگان در مراسم انجام شد 

که تقدیم خوانندگان می شود.

مراسم قرعه کش��ی با تالوت آیاتی از کالم ا... مجید و پخش 
سرود جمهوری اسالمی آغاز ش��د. بعد از آن مهندس  علی 
مرادی، شهردار، ضمن عرض خیرمقدم به شرکت کنندگان 
و تبریک هفته دولت و با یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر 
گزارش کوتاهی از پروژه ای که مردم در آن حضور داشتند را 

ارائه کرد. 
وی با مروری بر روند شکل گیری و آغاز پروژه در مدت زمان 9 
ماه گفت: این پروژه در کمتر از یک سال به این مرحله رسیده 
است و به گونه ای می توان آن را معجزه دانست. در همین جا 
از اعضای شورا، مدیران باالدستی در استانداری و نیز مقامات 

قضایی و انتظامی، آبفا و محیط زیس��ت، کارکنان و کارگران 
شهرداری تشکر می کنم، همینطور از شما مردم عزیز و محترم 
که به ما اعتماد کردید و ما توانستیم پروژه به این مهمی را به 

سامان برسانیم. 
ش��هردار در مورد پروژه های به اتمام رسیده و در دست اجرا 
نیز گفت: طی مدت زمانی که بنده این مسئولیت را بر عهده 
گرفته ام، 70 پروژه عمرانی و خدماتی که زیربنایی به حساب 
می آیند را به کمک شورا به سرانجام رسانده ایم که تعدادی از 
این پروژه  ها در کشور کم نظیر است. ما 30 پروژه را در سال 
94 به اتمام رس��اندیم و بیش از 2670 میلیارد تومان صرف 

پروژه عمرانی شده است.
وی همچنین گفت: این ارقام اعالم شده پول هایی است که 
شما مردم خوب به حساب شهرداری واریز کردید وشهرداری 
با کمال دقت و اعمال مدیریت صحیح آن را برای شما هزینه 
کرده است. این اطمینان را می دهم که در تامین خواسته های 
شما بیش از پیش تالش خواهیم کرد. ما برنامه هایی هم برای  
در دامنه های جاده تلو داریم مثل تله کابین، دوچرخه هوایی 
و تله اس��تیج و. .. که با رفع موانع، کارهای اجرایی آن را آغاز 
خواهیم کرد. مهندس مرادی در پایان از حضور مردم در این 

همایش قدردانی کرد. 

از اعتـــماد شـــما سپــاسگـــزارم

 حسین فخیمی راد ضمن تشکر از شورا و شهرداری می گوید از امکانات 

ایجاد شده در اینجا راضی است. وی که پیش از این هم برای پیاده روی 

به این محل می آمده است فضای موجود را قابل مقایسه با قبل ندانسته و 

می گوید: اینجا پر از سنگ و خار و خاشاک و زباله بود ولی حاال بسیار تمیز 

شده و سرویس های بهداشتی خیلی الزم بود که در اینجا نصب شده. او 

از برگزاری این برنامه هم تشکر می کند. 

 برای کسی که س��الیان متمادی در نزدیکی این منطقه زندگی کرده 

اس��ت تغییرات به وجود آمده مثل یک خواب اس��ت. قاسم راکی کسی 

اس��ت که درباره اینجا می گوید: دست ش��هردار محترم و اعضای شورا 

درد نکن��د، نخاله دانی را تبدیل به پارکی بزرگ با پیس��ت های مختلف 

دوچرخه سواری و پیاده روی کرده اند، سرویس بهداشتی کمک فراوانی 

به تمیزی و بهداشت منطقه کرده و این همه  امکانات از جمله چراغ های 

روشنایی، نیمکت ها  و آالچیق ها همه اینها از این منطقه یک محل مناسب 

و آبرومند ساخته. خسته نباشید می گویم به همه آنهایی که در این طرح 
و انجام آن کمک کرده اند.

 یک چهره ورزشی همیشگی در اینگونه برنامه ها، علی شاه پسند است 
که از کارهای انجام شده رضایت دارد و می گوید: احداث محل پیاده روی 
و دوچرخه سواری در حاش��یه رودخانه کار خیلی خوبی است که باعث 
شده تا محل تمیز شده و سر و سامان بگیرد. درختکاری هایی که انجام 
شده و همین طور سرویس های بهداش��تی برای این جا الزم بود. نحوه 
اطالع رسانی و برگزاری همایش هم خوب بود و امیدوارم باز هم از اینگونه 

برنامه ها برگزار بشود و از شهردار و شورا هم تشکر می کنم. 
 غالمحسن یونسی هم می گوید برای ورزش کردن و پیاده روی به این منطقه می آید 
او هم از شهردار و شورا تش��کر می کند و از احداث این پارک بزرگ خوشحال است. 
وی سابقه این منطقه و قبل از اجرای پروژه را به یاد دارد که زباله دانی و محل تخلیه 
نخاله بوده است اما امروز با کاشت گل و گیاه و ساخت پیاده راه و غیره منطقه کامال 
تغییر کرده اس��ت. او ادامه می دهد: در مورد همایش به نظرم نحوه برگزاری و حتی 

پذیرایی هم خوب بود. 

 چند ماه پیش به اینجا آمده بودم، اما امروز که اینجا هستم باور نمی کنم که طی 
چند ماه این همه کار انجام ش��ده باشد! اینها بخش��ی از حرف های فرشته پورخباز 
است که در ادامه از همه آنهایی که برای این پروژه زحمت کشیده اند تشکر می کند و 
برگزاری همایش پیاده روی را از کارهای خوب شهرداری می داند. پورخباز از امکاناتی 

که در اینجا برای استفاده عموم گذاشته شده هم قدردانی می کند.

مهندس مرادی در همایش پیاده روی دریاچـــــــــه ها:
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برگ جهان

بین الملل

■ حسین فتاحی
در فاصله ح��دود 14 کیلومتری شمال ش��رق 
گلندوئک، مرکز شهر لواسان و در سمت جنوب 
رشته کوه های البرز، روستای تاریخی و قدیمی 
برگ جه��ان ق��رار دارد. موقعی��ت جغرافیایی 
برگ جهان 35 درجه و 50 دقیقه و 36.5 ثانیه 
عرض جغرافیای��ی و 51 درج��ه و 42 دقیقه و 
00.6 ثانیه طول جغرافیایی و در ارتفاع 2026 
متر از س��طح دریا است. این روس��تا از سمت 
ش��مال به کوه َمرغ) MARGH ( و ماوراء آن 
الر و از سمت شرق به لواس��ان بزرگ  و اراضی 
روستای رسنان و از جنوب به روستای نیکنام ده 
و س��د لتیان و از سمت غرب به روستای افجه و 
سینک منتهی می شود. این روستا چند محله 
دارد: محله س��رده، محله پاده، محل��ه رودبار) 
روبار (، محله ش��اهان) ش��اهون یا محمدیه(. 
همچنی��ن اط��راف این روس��تا چن��د مزرعه 
مهم ق��رار دارد از جمل��ه مزرعه ان��دار، مزرعه 
 میان رود، مزرعه کن��اررود، مزرعه چال وهرون

) VAHRON(، مزرع��ه زیادآباد)زی��اده 
باد( ، مزرعه دش��ت ها، مزرعه چالی سو ، مزرعه 
اش��ه مرغ) ASHEE MARGH ( و مزرعه 

سوئک. 
رودخانه برگ جه��ان که از ارتفاعات ش��مالی 
کوه های سرسیاه غار، پرس��ون و اندار و کناررو 
سرچشمه می گیرد پس از عبور از این روستا و 

غرب روستای نیکنام ده به سد لتیان می ریزد. 
در خصوص وجه تسمیه نام این روستا مطالب 
مدونی در دس��ترس نیس��ت  و تنها نظری که 
وج��ود دارد این اس��ت ک��ه در دوره های قدیم 
نام ای��ن منطقه »پلن��گان« بوده اس��ت.  البته 
لواس��انی ها به ای��ن روس��تا »برگ ج��ون« ) 

BARGHAJOON ( می گویند. 
جمعیت این روستا براساس آمار نفوس و مسکن 
س��ال 1390 مرکز آمار کش��ور 577 تن اعالم 
ش��ده  که از این تعداد 308 مرد و 269 زن در 
202 خانوار هستند. بی تردید این تعداد پس از 
گذشت 5 سال افزایش یافته است و این تعداد در 
فصول بهار و تابستان خیلی بیشتر از آمار رسمی 
است. شغل اهالی این روستا باغداری و دامداری 
است. بافت قدیمی برگ جهان تقریبا از بین رفته 
و تنها چند باب منزل مس��کونی وجود دارد که 
متعلق به دوره های قدیم بوده و از سنگ وگل و 

با سقف چوبی است.  
روستای برگ جهان شورای اسالمی و دهیاری، 
یک باب مدرسه، چهار مس��جد و دو حسینیه، 
آرامس��تان و غس��الخانه، خانه بهداش��ت و دو 
حمام دارد. مسجد امام حسن)ع( واقع در پاده، 
مسجد امام حس��ین)ع( سرده، مسجد حضرت 
صاحب الزمان)عج( رودبار و مس��جد شاهون و 
دو حسینیه هردو به نام حضرت سید الشهداء)ع( 
یکی در محله س��رده و یکی در محله ش��اهون 
قرار دارد.  مدرسه این روستا همانند بسیاری از 

مدارس روستاهای لواسان به علت بی توجهی و 
به بهانه نبود دانش آموز! سال هاست که تعطیل 
شده و خانه بهداشت نیز یک روز در هفته پزشک 
دارد که هزینه ای��اب و ذهاب پزش��کان نیز از 
طرف اهالی پرداخت می شود. برگ جهان دارای 
سیستم آبرسانی روس��تایی است. هر دو حمام 
روستا متروک و بالاستفاده است و گازرسانی به 

روستا درحال انجام و تکمیل شدن است.  
روستای برگ جهان بیشترین شهید در جنگ 
تحمیل��ی را در منطق��ه لواس��ان دارد و بای��د 
تابلوی��ی در ورودی این روس��تا نصب ش��ود تا 
گردش��گران بدانند وارد زادگاه چه شیرمردانی 
می ش��وند. ش��هید رضا اثباتی، ش��هید قاسم 
طوسی، شهید کمال کوشکستانی، شهید احمد 
کوشکستانی، ش��هید محمد جانثاری، شهید 
رمضانعلی جانثاری، شهیدحس��ین جانثاری، 
شهید احمد جانثاری، شهید مرتضی جانثاری، 
ش��هید عبدا... مقدس، ش��هید مجید مقدس، 
شهید امید مقدس، شهید بهرام مقدس، شهید 
مرتضی مقدس، ش��هید رضا ش��اهانی، شهید 
محمد شاهانی، ش��هید مجید شاهانی، شهید 
محسن علی مردانی، شهید حمید علی مردانی، 
شهید امیرحسین علی مردانی، شهید مرتضی 
علی مردانی، شهید علیرضا پلوئی، شهید ناصر 
کوثری، شهید غالمرضا اثباتی، شهید عبدالرضا 
اثباتی، شهید مجید فریدامین  و شهید حسن 
طوس��ی که این بزرگوار در قیام سال 1342 به 
شهادت رسیده است. پیکر پاک اکثریت شهدای 
برگ جهان در بهش��ت زه��رای)س( تهران به 
خاک سپرده شده  است. مرحوم دکتر کریمان، 
صاحب کت��اب با ارزش »قص��ران« مطالبی در 
خصوص روستای برگ جهان حدود چهل سال 
پیش نوش��ته اس��ت که عینا آورده می شود:» 
برگ جهان، بلگی جان، برگی جهان یا برگ جان 
جزء دهس��تان لواس��ان کوچک قصران داخل 
و در یازده کیلومتری مش��رق افجه واقع است. 
جمعیتش در فرهنگ جغرافیایی ایران 1570 
تن و در فرهن��گ آبادی های کش��ور 717 تن 

ذکر گردیده و اختالف به س��بب اختالف فصل 
سرشماری است. دارای دبس��تان و درمانگاه و 
انجمن ده و صندوق پست است. 1000 گوسفند 
در آنجا نگهداری می ش��ود. رودخان��ه و قنات 
دارد، وسعت باغ و قلمستانش 13هکتار است، 
محصولش سیب،گندم، جو و بنشن و شغل مردم 
کشاورزی است.  صاحب طرایق الحقایق مدعی 
است که »بلگی جان« »بلگ جهان« است. وی 
که آنجا را دیده، نوشته که بسیار معمور) محل 
عبور(، آباد و خوش آب و هواست. این آبادی در 
پاره ای مواقع، تابع لواسان بزرگ بوده است.«)1(
مهمترین آثار تاریخ��ی و فرهنگی برگ جهان 
امامزاده اسماعیل)ع(، تپه تنگل خانه، قلعه دختر 

و غار لویی خمیره است.
 امامزاده اسماعیل)ع(  

درضل��ع غربی روس��تا برگ جهان و در ش��رق 
راه ارتباط��ی ب��ه روس��تای نیکن��ام ده بن��ای 
جدیداالحداث امامزاده اسماعیل)ع( وجود دارد 
شرح این امامزاده در ش��ماره های اولیه نشریه 
»رخداد لواسان« آمده است که عالقمندان را به 

مطالعه آن ارجاع می دهیم.
 تپه تنگل خانه

داخل روستای برگ جهان تپه باستانی وجود دارد 
که به ثبت ملی رسیده است. مشخصات این تپه 
در کت��اب آثار تاریخی ش��میران به قلم مهندس 
ناصر پازوکی ط��رودی، مدیرکل وقت س��ازمان 
میراث فرهنگی تهران آمده است: » در ضلع غربی 
روس��تای برگ جهان و امامزاده اسماعیل)ع(، در 
ضلع ش��مالی رودخانه برگ جهان و در موقعیت 
جغرافیایی 35 درجه و 50 دقیق��ه و 35.4 ثانیه 
عرض جغرافیایی و 51 درجه و 43 دقیقه و 36.7 
ثانیه طول جغرافیایی و در ارتف��اع 2064 متر از 
س��طح دریا ، صخره رس��وبی بزرگی قرار دارد که 
ارتفاع آن از سطح زمین  های جنوبی حدود 45 متر 
است، این تپه حدود 120 متر طول و حداکثر 30 
متر عرض دارد.  اهالی روستا این تپه را تنگل خانه 
می نامند و بر باالترین نقط��ه  آن توده های خاک 
روی صخره، بارها مورد کاوش قرار گرفته و بقایایی 

از سفال های دوره تاریخی و اسالمی در آن به چشم 
می خورد. انجام حفاری های غیرمجاز در س��طح 
تپ��ه، ارزش فرهنگی– تاریخ��ی آن را مخدوش 
کرده و هویت اولیه آن نامفهوم ش��ده است اما به 
نظر می رسد تپه تنگل خانه قلعه ای بوده است که 
اهالی روستای برگ جهان در صدها سال پیش در 
مواقع خطر و تهاجمات به آنج��ا پناه برده و خود 
را از تعرض دش��منان مصون می نمودند. تعیین 
هویت دقیق تنگل خانه نیازمند انجام کاوش های 
علمی است. این اثر ارزش��مند در مهرماه 1382 
تحت شماره 10368 در فهرست آثار ملی به ثبت 

رسیده است.«) 2 ( 
 قلعه دختر یا قلعه بند

در فاصله حدود 3 کیلومتری ش��مال روستای 
برگ جهان و بر باالی ارتفاعات شمالی روستا و 
در جبهه ش��رقی دره اندار و بر باالی یالی از کوه 
که حد فاصل میان دره اندار و دره دیگری که در 
شمال غرب روستا قرار دارد در ارتفاع 2720 متر 
از سطح دریا، بقایای اندکی از معماری و مصالح 
س��اختمانی وجود دارد که آن را قلعه دختر یا 
قلعه بند می نامند. در وضعی��ت فعلی، آثاری از 
قلع��ه در مکانی که آن را قلع��ه دختر می نامند 
وجود ندارد اما کهنساالن روستا می گویند این 
قلعه تا حدود 50 سال قبل وجود داشته اما در 
آن سال ها قلعه را تخریب و آجرهای موجود در 
آن را به ده منتقل شده و برای کف سازی حمام، 

مسجد، اجاق و خانه ها استفاده کرده اند.  
 غار لویی خمیره 

در جبهه ش��رقی یالی از کوه ارتفاعات شمالی 
روس��تای برگ جهان که قلعه دختر بر فراز آن 
احداث شده اس��ت و در جبهه غربی دره اندار و 
در سینه کش صخره  س��نگی کوه یاد شده و در 
حدود یکصد و پنجاه متری جنوب قلعه دختر، 
حفره نسبتا بزرگی وجود دارد که اهالی آن را غار 
»لویی خمیره« می نامند و در داخل آن آثار کند 

و کاوهای فراوانی دیده می شود. ) 3( 
راه های قدیمی این روستا راه افجه، راه نیکنام ده، 
راه معروف به راه زغالی که چاربدارها )4( ازاین 

طریق به نور مازنداران می رفتند، راه س��ینک، 
راه برگ جهان به لواسان بزرگ، راه برگ جهان 
به س��بو بزرگ، راه برگ جهان به زیاد آباد و سد 

لتیان هستند. 
نهرهای قدیمی برگ جهان که باغات و مزارع را 
آبیاری می کنند: نهر چالمبری، نهر شاهون، نهر 
آبک، نهر باغ آلو، نهر دش��ت ها، نهر شیران، نهر 
زیاد آباد، نهر لزیم بره، نهر بند نسوم، نهر پشت 

باغ باال، نهر گته زمین، نهر نادره هستند.
چشمه های معروف این روستا عبارتند از: چشمه 
ف��راغ کش)داخ��ل میانرود( چش��مه گوینی، 
چش��مه گرگ نو، چش��مه تنگه مرغ، چشمه 
کبوتری، چشمه سوئک، چشمه خاکی، چشمه 
واویدر، چشمه چالی سو، چشمه واکن، چشمه 
خاک پاشون، چشمه چال بدارک، چشمه نظر، 
چشمه باغک، چش��مه در لوک. غیر ازمناطق 
عنوان شده در دلمشا، منطقه پشت لو، پشت باغ 

و تنگه هور نیز معروف و شناخته شده هستند.
 آبشار برگ جهان 

از جاذبه های طبیعی و گردش��گری لواسان، 
آبشار برگ جهان اس��ت. این آبشار در ارتفاع 
2200 متری از سطح دریا و در مسیر صعود 
به کوه سرسیاه غار قرار دارد. مسیر رسیدن به 
آبشار از میان باغ های برگ جهان و هم جوار با 
آب روان و جاری از کوه، طی می شود. صعود 
به قله های اندار با ارتفاع 2960 متر، سرسیاه 
غار) س��ه قله حدود 1/5 کیلومتر با روس��تا 
فاصله دارد ارتف��اع 3340 و 3415 و 3450 
متر(، وستون 3260 متر، پرس��ون با ارتفاع 
3100 متر از سطح دریا از مسیر برگ جهان 
است که این امر بر جذابیت برگ جهان افزوده. 
درختان قدیمی و بزرگی از نوع توت، بید، ته و 
گردو در اینجا و آنجا روستا دیده می شود که 
طول عمرشان مشخص نیست و اکثرا باالی 
100 سال سن دارند. یک اصله درخت گردو 
در داخل ملک حاج اصغر کوشکستانی دیده 

می شود که بیش از 200 سال عمر دارد. 
از بزرگان روستای برگ جهان که شهرتشان از 

مرزهای لواسان فراتر رفته است می توان به نام 
مرحوم محمدخان همایون اش��اره کرد. ایشان 
یکی از موسسان حسینیه ارشاد و مرکز فرهنگی 
آن بوده و ب��رای این کار ام��وال قابل توجهی را 
وقف کرده است از جمله  شرکت شیشه قزوین، 
گاوداری 700 راسی آبیک و شرکت کاترپیالر.
هچنین آن فقید در آبادانی روستای زادگاهش 
نیز کوشش های فراوانی انجام داد مثل احداث 
راه ماشین رو افجه به برگ جهان در سال 1338، 
احداث مدرسه روستا در س��ال 1336، احداث 
مسجد ش��اهون، احداث حمام روستا و ساخت 
چند سرویس بهداش��تی عمومی، ساخت پل 

رودبار و بسیاری موارد دیگر. 
آقای مهندس علی اثبات��ی فرد دیگری از اهالی 
برگ جهان است که هم اکنون نماینده پارلمان 
کشور سوئد هس��تند. در پایان اینکه، روستای 
قدیم��ی برگ جه��ان ب��ا داش��تن جاذبه های 
طبیع��ی و تاریخی زی��اد یکی از روس��تاهای 
با هدف گردش��گری اس��تان تهران اس��ت که 
اگر س��ازمان های ذی ربط نس��بت ب��ه تامین 
زیرس��اخت های مربوطه اقدام کنن��د این امر 
می تواند نقش بس��زایی در اقتصاد این روستا و 
بخش لواسان داشته باشد. نگارنده برخود الزم 
می داند از راهنمایی های جناب آقای حاج اصغر 

کوشکستانی تشکر و  قدردانی کند.
پی نوشت

1- کریمان حسین، قصران، انتشـارات انجمن آثار 
ومفاخر فرهنگی، چاپ دوم، 1385، جلد اول، ص 443

2- پازوکـی طـرودی ناصـر، آثـار تاریخـی 
شـمیران، انتشـارات میراث فرهنگی، پائیز 

1382 ص 159
3- همان ماخذ، ص 162

4- چاربـدار یـا چـارودار، شـغل قدیمـی 
است که شاغالن آن با داشـتن االغ و قاطر 
مایحتاج روسـتائیان را از شهرهای اطراف 
تهیه می کردند و این شغل در اکثر روستاهای 
لواسـان رایـج بـود. معمـوال چارودارها از 
شهرهای شمالی زغال و برنج برای لواسان و 

حتی تهران می آوردند. 

 ابالغ سیاست های رهبری در زمینه خانواده

اهمیت توجه به نقش خانواده از دیدگاه رهبری
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اس��المی در اجرای بند یک اصل 110 قانون 
اساسی، سیاس��ت های کلی»خانواده« را که 
پس از مش��ورت با مجمع تشخیص مصلحت 

نظام تصویب شده است، ابالغ کردند.
متن سیاست های کلی خانواده که به رؤسای 
ق��وای س��ه گانه و رئیس مجمع تش��خیص 

مصلحت نظام ابالغ شده، به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
سیاست های کلی خانواده

خانواده واحد بنیادی و س��نگ بنای جامعه 
اسالمی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه 
سالمت و بالندگی و اقتدار و اعتالی معنوی 
کشور و نظام است و س��مت و سوی حرکت 

نظام باید معطوف باشد به:
1-  ایجاد جامع��ه ای خانواده محور و تقویت 
و تحکیم خان��واده و کارکردهای اصلی آن بر 
پایه الگوی اس��المی خانواده به عنوان مرکز 
نش��و و نما و تربیت اس��المی فرزند و کانون 

آرامش بخش.
2- محور ق��رار گرفتن خان��واده در قوانین و 
مق��ررات، برنامه ها، سیاس��ت های اجرایی و 

تمام نظامات آموزش��ی، فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی به ویژه نظام مسکن و شهرسازی.

3- برجس��ته ک��ردن کارکرده��ای ارتباط 
خانواده و مس��جد برای حفظ و ارتقاء هویت 

اسالمی و ملی و صیانت از خانواده و جامعه.
4- ایجاد نهض��ت فراگیر ملی ب��رای ترویج 
و تس��هیل ازدواج موفق و آس��ان برای همه 

دختران و پس��ران و افراد در سنین مناسب 
ازدواج و تش��کیل خان��واده و نف��ی تجرد در 
جامعه با وضع سیاست های اجرایی و قوانین 
و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ سازی 
و ارزش گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر 

اساس سنت الهی.
5- تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی 

آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام 
و مودت و رحمت با تأکید بر:

-  به کارگیری یکپارچه ظرفیت های آموزشی، 
تربیتی و رسانه ای کش��ور در جهت تحکیم 

بنیان خانواده و روابط خانوادگی.
-  فرهنگ سازی و تقویت تعامالت اخالقی.

-  مقابله مؤث��ر با جنگ نرم دش��منان برای 
فروپاش��ی و انحراف روابط خانوادگی و رفع 
موانع و زدودن آسیب ها و چالش های تحکیم 

خانواده.
-  ممنوعیت نشر برنامه های مخل ارزش های 

خانواده.
-  ایجاد فرص��ت برای حضور مفی��د و مؤثر 
اعضای خانواده در کنار یکدیگر و اس��تفاده 
مؤثر خان��واده از اوق��ات فراغ��ت به صورت 

جمعی.
6- ارائه و ترسیم الگوی اس��المی خانواده و 
تقویت و ترویج سبک زندگی اسالمی � ایرانی 

با:
-  تروی��ج ارزش ه��ای متعالی و س��نت های 

پسندیده در ازدواج و خانواده.
-  پر رنگ کردن ارزش های اخالقی و زدودن 

پیرایه های باطل از آن.
-  مبارزه با اشرافیت و تجمل گرایی و مظاهر 

فرهنگ غرب.
-  اص��الح رفت��ار گروه ه��ای مرج��ع و 
برجسته س��ازی رفتاره��ای شایس��ته آنها و 
جلوگی��ری از ش��کل گیری گروه های مرجع 

ناسالم.
7-  بازنگری، اصالح و تکمیل نظام حقوقی و 
رویه های قضایی در حوزه خانواده متناسب با 
نیازها و مقتضیات جدید و حل و فصل دعاوی 
در مراحل اولیه توس��ط حکمی��ت و تأمین 
عدالت و امنی��ت در تمامی مراحل انتظامی، 
دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با 

هدف تثبیت و تحکیم خانواده.
8- ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسالمی 

زن و مرد در جامعه.
9- ارتق��اء معیش��ت و اقتص��اد خانواده ها با 
توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه های 

آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن.
10- ساماندهی نظام مش��اوره ای و آموزش 
قب��ل، حین و پ��س از تش��کیل خان��واده و 
تس��هیل دسترس��ی به آن بر اس��اس مبانی 

اسالمی � ایرانی در جهت استحکام خانواده.
11- تقوی��ت و تش��ویق خان��واده در جهت 
جلب مشارکت خانواده برای پیشبرد اهداف 
و برنامه ه��ای کش��ور در هم��ه عرصه های 

فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی.
12 -حمای��ت از عزت و کرامت همس��ری، 
نقش مادری و خانه داری زنان و نقش پدری و 
اقتصادی مردان و مسؤولیت تربیتی و معنوی 
زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده 
در مس��ؤولیت پذیری، تعامالت خانوادگی و 

ایفاء نقش و رسالت خود.
13- پیش��گیری از آس��یب های اجتماعی و 
عوامل تزل��زل نهاد خان��واده به ویژه موضوع 
طالق و جبران آس��یب های ناش��ی از آن با 
شناسایی مس��تمر عوامل طالق و فروپاشی 

خانواده و فرهنگ سازی کراهت طالق.
14- حمایت حقوق��ی، اقتصادی و فرهنگی 
از خانواده های با سرپرستی زنان و تشویق و 

تسهیل ازدواج آنان.
15- اتخ��اذ روش های حمایتی و تش��ویقی 
مناسب برای تکریم س��المندان در خانواده 
و تقوی��ت مراقبت های جس��می و روحی و 

عاطفی از آنان.
16- ایج��اد س��از  کارهای الزم ب��رای ارتقاء 
سالمت همه جانبه خانواده ها به ویژه سالمت 
ب��اروری و افزای��ش فرزن��دآوری در جهت 
برخ��ورداری از جامعه جوان، س��الم، پویا و 

بالنده.

کد اتحادیه قالیشویان: 200

At a distance of about14 kmof  northeast ofGalanduak, Lavasans city center,and on the south side of theAlborz mountain range,the 
historicalvillage,Barg-Jahanis located.Its  geographical    location  of  latitude  is  35  degrees  and  50  minutes   and    its    geographical    
longitude  is  51  degrees  and  42  minutes   and  is  located  at  an  altitude  of    2026  meters  above  sea  level.  This  village    leads  from  
north  to  Margh mountains  and Lar,    from  east  to  LargeLavasan andRasenan village,  from  south  to  Niknamde village andLatian 
dam  ,  and  from  west  to  Afgeh    and  Sinak.  This village  is  divided into  several  neighborhoods  including: Sardeh,  Padeh,  Roobar,  
and   Shahoon  or  Mohamadiye.  Also  there  are  several  farms  around  the  village  including:  Andar,  Miyan-Rood,  Kenar-Rood,  
Chal-Vahroon,  Ziyad-Abad,  Dashtha,  Chalisoo,  Ashe-Margh,  and  Souak.Barg-Jahan  river sources  from  the  northern  heights  of  
Sar-Siyah, Person,  and  Andar  mountains  and  after  passing  through  the  village,  pours  toLatian   dam.                                                                              

The  school  of  this  village, like most other schools   
in Lavasanis  closed   due to inattention  and  lack  of  
students    and  its  health  center   has  doctor  just  once  
a  week  whom  the  local  residents  pay  his/her  traffic  
cost. Barge-Jahanhas rural water supply system.Both 
bathrooms  of  the  village   are   closed  and unusedand 
its  water  and  gas piping  is being carried out and 
completed.

There  are  no evidences  available  about  the  appellation  of  
this  village  and  only  there is  an  idea  that  the  name  of  this  
region  has  been  Palangan  in  the  past.Of  course  the  people  
ofLavasan  call  it  Barge-Joon.
According  to  official  population  and  housing  census    in 
1390, the  number  of  people  of  Barge-Jahan has  been  
announced  577  members  among  which  308  are  men  and  269  
are  women  in  202  families  that  this  number  has  increased  
over  5  years  and  is  much  more  in  spring  and  summer.
TheJob of  residents of this village is  farming and gardening. 
The  old texture of  this  village  has  been  disappeared and only 
afew  houses   that are made  by mud  and  stone   with   wooden  
ceiling,belong to the previous  time.

Barge-Jahanhas  themost number ofmartyrs  in lavasan during  the  
imposed  warincluding:Martyr   Reza Esbati, GhasemToosi,   Kamal  
Kooshkestani,   Ahmad  Kooshkestani,   Mohamad ,  Ramazan-Ali,  
Hosein,  Ahmad  and  MortezaJansari,   Abdollah  , Majid,  Omid,  
Bahram,  and  MortezaMoghadas,    Reza,  Mohamad,  and  Majid  
Shahani,   Mohsen-Ali,  Hamid-Ali,  Amir-Hosein,  And  Morteza  
Ali-Mardani,    AlirezaPoloei,   NaserKosari,  Gholamreza   and  
AbdolrezaEsbati,   Farid  Amin,   and  Hasan  Toosi  who  has been 
killed in the uprising of 1342.The holybody of the majority of these 
martyrshas been buried in the cemetery in Tehran.

The  late  doctor Kariman  has  written  in  his  worthy  book, Ghasran  about 
Barg-Jahan  about  40  years  ago, “ Barge-Jahan, Balgi-Jahan  or  Barge-Jan 
,  belongs  to  small LavasanGhasranand  is  located  in  11  kilometers  of  
east  of  Afjeh.  Its  population in  gazetteer of  the  country   is  1570   and  in  
encyclopedia of  counties  is  717  members  and    the   difference  refers  to  
difference  in  counting. It  has a school,  a   clinic,  a  community and boot post,   
1000   sheep, ariver andan  aqueduct. Its  garden  is  about  13  hectares  and  its  
product  is  apple,  wheat,  barley, and  legume. The job  ofits  people  is  farming. 
The  author  of  Tarayegh-ol-Haghayegh  who  has  seen  Barge-Jahansays  that  
it  has  a  good  climate  and  belongs  to  largeLavasan.”

Barge-Jahan has  a council ,  a   school, 
four mosques and   two  religious sites 
(Hoseiniyeh),  a cemetery ,  a   mortuary,  
a   health center and two bathrooms. 
Imam Hassan (AS) mosque  is   
locatedinPadeh, the mosque of Imam 
Hosein (AS), Imam Mahdi (aj) and 
Shahoon mosque, and two religious 
sites, both named Sayedo-Shohada (AS)   
are  located  in  Sardeh  and  Shahoon. 

Barge-Jahan

 در یک��ی از روزه��ای ش��هریور اهالی 
لواسان شاهد حضور و تردد اتومبیل ها 
و موتورهای کالس��یک قدیمی از مدل 
1930 تا 1970 میالدی در شهر بودند. 
حرکت این وسایل نقلیه کالسیک آنقدر 
جذاب بود که هر بینن��ده ای را به خود 

مجذوب کرد.
تومبیل ه��ا و موتورس��یکلت ها  رژه ا
کالسیک به مناس��بت هفته دولت و با 
هدف یادبود ش��هید )امین اسالم پناه( 
توسط هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری 

رودبارقصران برنامه ریزی شده بود.
»رالی استقامت« با حضور 100 دستگاه 
اتومبیل و موتورس��یکلت کالس��یک از 
س��اعت 9 صبح از ابتدای گردنه قوچک 
آغ��از و ب��ا عب��ور از گردن��ه، وارد بلوار 
امام خمینی )ره( ش��د و با طی مسیر تا 
مقاب��ل اداره ورزش و جوان��ان )تربیت 
بدنی( ادامه پیدا کرد و دقایقی را مهمان 
لواس��انی ها بودند. پس از ای��ن توقف، 
شرکت کنندگان در این رالی نمایشی با 
حرکت به سمت رودبارقصران، لواسان 

را ترک کرده و برنام��ه در رودبارقصران 
ادامه پیدا کرد.

 ای��ن برنامه مف��رح با ص��رف ناهار در 
 14 رودبارقص��ران در س��اعت 30/
 دقیقه پای��ان یاف��ت. در ای��ن برنامه 
ورزشی-تفریحی، سپاه ناحیه جماران، 
بخشداری لواس��انات و رودبارقصران، 
اعض��ای ش��ورای ش��هر، نماین��ده 
استانداری، نماینده اداره ورزش استان 
تهران و رئی��س اداره ورزش و جوانان 

لواسان نیز حضور داشتند. 

رژه کالسیک ها در لواسان 

یا رب این ربگ جهانست و یا باغ بهشت                                                        آب و بستان و گل و مزرهع وآیش و کشت
 آبشاران کنار رود، چمن تنگه مرق                                                                                                                          گوکه پنهان شده این باغ ارم رد حد شرق

سکوی پسماند ایمن 
سازی شد 

سکوی پسماند خدمات شهر 
با نص��ب حفاظ آهن��ی، ایمن 

سازی شد.
به گ��زارش خبرنگار م��ا و به 
نقل از رضا یوس��فی، مسئول 
واحد خدمات شهر شهرداری، 
سکوی پسماند خدمات شهر 
که به دلیل راحتی تخلیه زباله 
و پسماند از کامیون های حمل 
زباله پایین تر از سطح خیابان 
اس��ت و این اختالف س��طح 
باعث به وجود آمدن خطراتی 
ب��رای کارکنان حی��ن انجام 
کار می ش��د، با نص��ب حفاظ، 

ایمن سازی شد.

ایستگاه صلواتی عید غدیر 

همزمان با عید غدیر، ایستگاه صلواتی شهرداری و شورای شهر در میدان امام خمینی)ره( گلندوئک برپا شد. 
به گزارش خبرنگار ما از س��اعات ابتدایی روز عید غدیر برخی از کارکنان شهرداری در ایستگاه صلواتی واقع در 
میدان امام خمینی)ره( گلندوئک با پذیرایی از مردم، این عید بزرگ را به شهروندان و گردشگران تبریک گفتند. 
در این ایستگاه، مردم با شربت و شیرینی مورد پذیرایی قرار گرفتند. برخی از مردم با مراجعه به خبرنگار حاضر 

در محل از این اقدام شهرداری تقدیر و تشکر کردند. 

شهر لواسان در نوبت های متوالی روز و شب 
پاکسازی می شود. 

به گزارش خبرنگار ما واحد خدمات ش��هر، 
ش��یفت های کاری این واحد را ب��ه گونه ای 
برنامه ریزی کرده است تا در طول شبانه روز، 
شاهد فعالیت کارکنان زحمت کش این بخش 
در نواحی مختلف شهر باشیم. بر همین اساس 
است که شاهد شهری پاک و تمیز  هستیم که 
حاصل حضور مداوم کارکنان واحد خدمات 
شهر اس��ت.  رضا یوسفی مس��ئول خدمات 
شهر ش��هرداری در این زمینه می گوید: کار 
جمع آوری زبال��ه، شست وش��وی مخازن و 
رفت و روب معابر را به تناوب انجام می دهیم 

و س��اعت خاصی را برای این منظور در نظر 
نگرفته ایم. البته این به این معنا نیس��ت که 
ش��هروندان زباله ه��ای خود هر س��اعتی از 
شبانه روز بیرون بگذارند، بلکه با بررسی هایی 
که انجام داده ایم به این نتیجه رس��یدیم که 
عالوه بر ساعت 9 ش��ب که زمان جمع آوری 
زباله است، ماشین های گشتی هم در ساعات 
مختلف در شهر گردش کنند و هر کجا به هر 
دلیل��ی زباله ای دیده ش��د، آن را جمع آوری 
کنند. خوشبختانه با این اقدام شاهد هستیم 
که ش��هرمان پاکیزه است. وی از عموم مردم 
خواست در پاکیزگی و زیبایی شهر که خانه 

بزرگشان است حضور فعالی داشته باشند. 

پاکیزگی شهر 

پ��روژه ریسه کش��ی و نورآرایی درختان بل��وار امام 
خمینی)ره( در حال انجام است. 

 به گ��زارش خبرنگار م��ا و به نقل از رضا یوس��فی، 
مسئول واحد خدمات شهر شهرداری، کار ریسه کشی 
درختان بلوار ام��ام خمین��ی)ره( از ابتدای خیابان 
کمربندی تا میدان امام)ره(گلندوئک در حال انجام 

بوده و بیش از 80 درصد پیش��رفت فیزیکی داشته 
است.  وی هدف از این اقدام را تامین نور محیطی در 
شب اعالم کرد و افزود: پیش از این کار، این محدوده 
فاقد روش��نایی کافی بود و با ریسه کشی و نورآرایی 
به دنب��ال ایجاد فض��ای بصری زیبا در ش��ب برای 

شهروندان بوده ایم. 

نورآرایی بلوار امام خمینی)ره( 

شعر: محمود صالحی زاده

پل تیمورآباد

مراحل آرموتور بندی پل تیمورآباد در معبر 25 متری سبو در حال 
اجراست. 

به گزارش خبرنگار ما و به نقل از معاونت فنی و عمرانی شهرداری، 
مراحل دیوار چینی سنگی پل تیمورآباد به پایان رسیده است و در 
حال آرماتوربندی کوله ها و قالب بندی دیواره های کوله های شمال  و 
جنوب هستیم که به زودی کار بتون ریزی آن آغاز خواهد شد. عرشه 
این پل فلزی به طول 24/5 متر در حال س��اخت اس��ت که با پایان 
عملیات بتون ریزی به منظور نصب به این محل منتقل خواهد شد. 
معبر 25 متری سبو سال ها در حد یک طرح باقی مانده بود و با شروع 
به کار ش��ورای چهارم ومدیریت مهندس مرادی، شهردار وارد فاز 
اجرایی شد و  بسیاری از زمین های معارض در این منطقه آزادسازی 

شده و به زودی شاهد بازگشایی فاز یک این پروژه خواهیم بود. 
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خاطراتی از سنگرسازان بی سنگر

از »خط مقدم« جلوتر بودیم

یادمان

بی تردید»جنـگ« تلخ تریـن حادثـه 
دنیاست که مردم هر کشـوری را گرفتار و 
کامشـان را تلخ می کند، اما جنگ 8 ساله 
یـا در واقع دفـاع 8 سـاله کشـورمان در 
مقابـل حمله نابرابر صـدام و هم پیمانانش 
یادآور شجاعت ها، بزرگواری ها، مروت ها، 
اسـتقامت ها، معنویت هـا، بی اعتنایی هـا 
بـه دنیـا و مظاهـر آن و اوج همـه اینهـا 
شـهادت طلبی بود کـه بزرگتریـن عامل 
پیروزی ایـران اسـالمی در مقابل چندین 

کشور متخاصم شد.
31 شهریور سـال 1359 که انقالب نوپای 
اسالمی درگیر بازسازی و ساماندهی کشور 
بود، صدام حسین، رئیس جمهوری عراق به 
کمک متحدانش جنگ نابرابری علیه ایران 
را آغـاز کرد و توانسـت در همـان ابتدای 
راه بـدون هیچ مانعی چندین شـهر ایران 
را به تصـرف خـود درآورد. در این میان و 
تحت چنین شـرایطی، امـام خمینی)ره( 
همگان را به دفاع از کیان جمهوری اسالمی 
فراخواند. حماسه دفاع مقدس شکل گرفت 

و در تاریخ جهان ثبت شد.
 به مناسـبت هفته دفاع مقـدس با افرادی 
گفت وگو کردیـم که کمتر دیده شـده اند 
اما کارشـان در جنگ بسـیار بـزرگ بوده 
است. به سـراغ افرادی رفتیم که جانشان 
را در ماشـین های سـنگین شخصی شان 
گذاشتند و سر از جبهه های مختلف جنگی 
در آوردند. برخی از آنهایی که دعوتشـان 
کردیم تا در جلسـه ذکر خاطرات شریک 
باشـند، موفق به حضور نشـدند امـا ما با 

بهانـه و بی بهانه سـعی کردیم نامشـان را 
بیاوریـم ولـی ممکن اسـت در ایـن میان 
ناخواسته اسامی برخی از قلم افتاده باشد 
که صمیمانه از آنها عذرخواهی می کنیم.    

س��یف ا... علی بخش��ی در زمس��تان های پر 
بارش لواس��ان چهره ای آش��نا برای مردمی 
اس��ت که او را در حال رانندگ��ی با گریدر و 
پاک کردن خیابان ها می دیدند. علی بخشی 
عالوه بر برف روبی و راه س��ازی در لواس��ان، 
حضوری فعال در مناطق جنگی نیز داش��ت 
و جراحتش ی��ادگار روزهای جنگ اس��ت. 
علی بخشی تس��لط کاملی برگریدر داشت و 
برای سنگر سازی و ایجاد خاکریز به مناطق 
عملیاتی می رفت. خ��ودش می گوید: وقتی 
برای اولین بار عنوان »سنگر سازان بی سنگر« 
را ش��نیدم تازه متوجه شدم که ما چه کاری 
در مناطق جنگی انجام می دادیم! در واقع ما 
اولین نفراتی بودیم که بدون هیچ پوشش یا 
س��نگری در مقابل نیروهای دش��من شروع 
به کار می کردیم تا برای رزمندگان کش��ور 
عزیزمان س��نگر بس��ازیم، علی بخش��ی در 
منطق��ه و در حال کار بود که هدف ش��لیک 

گلوله قرار گرفت و مجروح شد. 
عبدا... س��یری هم راننده کامیون س��نگین 
اس��ت و بیش از 8 مرتبه افتخ��ار حضور در 
جبهه را داشته. او می گوید: کار ما جابه جایی 
مهمات و جاده سازی در مجنون، راه سازی در 
مناطق عملیاتی غرب و جنوب بود. س��یری 
می گوی��د: حدود 25 س��الم بود ک��ه همراه 
س��ایر رانندگان و کامیون داران لواس��ان به 

جبهه های جنگ  رفتیم. وی از همراهانش که 
حاال دیگر نیستند نیز یاد می کند و می گوید: 
چند نف��ر از کامی��ون داران و راننده ها مثل 
مرحوم حسین شاه پس��ند، مصطفی رحمی 
و. .. که حاال دیگر در بین ما نیستند ولی آن 
روزها با هم بودیم هیچ گاه از خاطر من بیرون 

نخواهد رفت.
حاج احمد حاجی مومجی هم بیش از 8 بار به 
مناطق  جنگ��ی جنوب رفته و در جابه جایی 
مهمات و نیز راه سازی برای انجام عملیات ها 
حضور داشته است. حاج احمد می گوید: من 
به همراه س��ایر همکارانم س��عی می کردیم 
در ایام نوروز به منطق��ه برویم چون دلمان 
می خواست عید را در کنار رزمندگان باشیم 
چون در وجودمان دینی نسبت به آنهایی که 
در جنگ بودند حس می کردیم. او از شرایط 
آن روزهای جبه��ه خاطرات��ی دارد و ادامه 
می دهد: وقتی در جبهه بودیم آنقدر س��ر و 
صدای ماش��ین آالتی که کار می کردند زیاد 
بود که گاهی صدای حمل��ه هوایی هواپیما  
یا تیرباران را متوجه نمی شدیم! یادم هست 
در ایام نوروز در جنوب بودیم که جمش��ید 
ش��یخی بختیاری هم به جمع ما پیوس��ت. 
در آنجا به م��ن گفت که پ��در خانم مرحوم 
علی اکبر بنفش��ه فوت کرده است. حاال شما 
چطور این خبر را می خواهید به او بدهید؟ ما 
هم مشورت کردیم و به این نتیجه رسیدیم 
که او را در جریان واقعه قرار ندهیم تا هنگام 
بازگشت. وقتی به تهران رسیدیم به او گفتیم 
که حالش هم بسیار بد شد. حاج احمد خاطره 

دیگر نیز تعریف می کند و می گوید: در یکی 
از اعزام ها الس��تیک ماش��ین من حس��ابی 
صاف ش��ده بود، خدا خدا می کردم تا پایان 
ماموریت، الستیک ها دوام بیاورد. البته روز 
آخر که می خواستم آماده بازگشت شوم یکی 
از الس��تیک ها دیگر دوام نی��اورد! آن روزها 
حقیقتا هم��ه مردم به هر ش��کلی در جنگ 
مشارکت داشتند و کمک می کردند، یکی با 

جانش یکی هم با مالش.
 عبدی افراسیابی هم که خودش و برادرانش 
حاج منصور، رضا و مرحوم حاج ناصر از جمله 
کامیون داران بودند می گوید: یکبار از پادگان 
لشگرک کمک های مردمی را در کامیون ها 
بار زدیم تا به مناطق جنگ��ی ببریم. عبدی 
می گوید:  اگر چه خودم نرفتم اما کامیون های 
ما برای هر ن��وع کمک��ی در مناطق جنگی 
حضور داشتند.  در دش��ت عباس دچار موج 
گرفتگ��ی حاصل از بمباران ش��د و چند روز 
در بیمارس��تان بس��تری بود اینها را نصرت 
کردی )نصرت پاطال( می گوید که س��ابقه 8 
بار حضور در جبهه را داش��ت.  او هم با دیگر 
همکارانش کار جاده س��ازی، سنگرس��ازی، 
جابه جای��ی مهمات و نیز رس��اندن برخی از 
ملزومات در مناطق جنگی را برعهده داشته 
اس��ت. نصرت می گوید: افتخ��ار حضور در 
جبهه غرب و جن��وب را داش��تم. با مرحوم 
علی اکبر بنفش��ه یک م��اه در ماهوت عراق 
بودیم و شهید مهدی خندان و شهید محسن 
ک��ردی را ه��م در جبهه دی��دم. حتی یادم 
می آید ش��هید مهدی ش��ب ها دور کمرش 

نارنجک می بس��ت و به تنهایی به سمت مقر 
عراقی ها می رف��ت البته هیچ وقت هم نگفت 
که کجا می رود. یکبار هم ی��ک نفر را دیدم 
که پرچم دس��تش ب��ود و داش��ت می رفت، 
دیدم قیافه اش آشناس��ت. نزدیک که شدم 
دیدم شهید محسن کردی است. نصرت در 
ادامه از حضور رضا افراس��یابی یکی دیگر از 
کامیون داران لواسان در جبهه یاد می کند و 
می گوید: رضا ه��م زحمت زیادی در مناطق 
جنگی کشید. مرحوم مصطفی رحمی بارها 
به همراه رانندگان ماش��ین های سنگین در 

جبهه های مختلف بود. 
خالصه اینکه ما خوش��حالیم که این نشریه 
یادی از افرادی کرد که حقیقتا هیچ سنگری 
نداش��تند جز خ��دا! از خیل سنگر س��ازان 
بی س��نگر یک نفر هم که بی دریغ و بی ادعا 
به تناوب در طول سال های جنگ در جبهه 
حض��ور داش��ت احم��د صدیق ب��ود. احمد 
می گوید: با کامیون ه��ای مرحوم حاج ناصر 
افراس��یابی و برادرانش بارها به جبهه رفتم. 
خیلی از بچه های لواس��ان را هم در مناطق 
جنوب و غرب دیده ام. کار ما جاده س��ازی و 
حمل مهمات بود البته چن��د بار هم میوه و 
کمک های مردمی را از لواسان بار زدیم و به 
منطقه بردیم. جمع��ی از افرادی که ما با هم 
به جبهه می رفتیم حاال دیگر از دنیا رفته اند 
ما واقعا برای رضای خدا و خدمت به کش��ور 

عزیزمان به جبهه ها رفتیم. 
خدا شاهد است بدون چشم داشتی این کار 
را می کردیم. چون راننده کامیون بودیم و در 

حال رانندگی آنقدر س��ر و صدای کامیون و 
لودر زیاد بود که اصال نمی فهمیدیم حمله ای 
ص��ورت گرفته  ی��ا اینکه هواپیم��ا در حال 

بمباران منطقه است.
مهدی بنفشه که بازنشسته شهرداری است 
هم در عملیات های مختلف از جمله والفجر 
مقدماتی و والفجر 8 در منطقه فاو ش��رکت 
داشته و به خاطر دارد که در جزیره مجنون 
با سایر همکاران لواس��انی اش کار راه سازی 

انجام می دادند. 
خودش می گوید: ما با جان و مالمان برای دفاع 
از کشور عزیزمان در مناطق جنگی حضور پیدا 
می کردیم در برخ��ی از مناطق هم بچه های 
رزمن��ده لواس��ان را می دیدیم. حاج حس��ن 
گل زردی و دکتر مقصودی )دندانپزشک( که 
برای رسیدگی به وضعیت دندان رزمندگان به 
مناطق جنگی می آمد را چند بار دیدم و یادم 
هس��ت که با حاج حس��ن گل زردی در کنار 
ضدهوایی یا تیرب��ار عکس یادگاری هم دارم. 
مهدی خاطره ای از یک حمله هوایی عراق را به 
یاد می آورد او می گوید: با غالمحسین مهری 
و سایر دوس��تان در حال انجام کار بودیم که 
حمله آغاز شد به سرعت برق و باد از کامیون ها 
بیرون پریدیم و روی زمین دراز کشیدیم وقتی 
حمله تمام شد و به کامیون برگشتم دیدم که 
ترکش ها از یک س��مت اتاق ماشین وارد و از 
سمت دیگر خارج شده اس��ت! که اگر در آن 
زمان در آنجا بودم یقینا مورد اصابت ترکش 

قرار می گرفتم.
■ با تشکر از عبدی افراسیابی.

یادواره شهدای 17 شهریور در افجه برگزار شد.
به گ��زارش خبرنگار ما، این مراس��م با همت ش��ورای 
اسالمی و دهیاری افجه در باغ محل خاکسپاری شهید 
لقمانیان و با حضور حجت االسالم سیدسعید لواسانی 
ام��ام جمعه لواس��انات، فرید حمدحیدری بخش��دار، 
س��روان حس��ین کریمی فرمانده ناحیه بسیج الغدیر، 
بهنام صالحی زاده و ابوالقاس��م نخلی اعضای ش��ورای 
شهر، دهیار و اعضای شورای اسالمی و جمعی از اهالی 

افجه برگزار شد.  

 باغ انباج، میزبان شهیدی از میدان شهدا 
 قیام 17 شهریور و برگزاری یادواره شهدای این روز در 
افجه، فرصت مناسبی اس��ت تا گپ و گفت کوتاهی که 
با خانواده این شهید داش��تیم را منتشر کنیم. در این 
گفت وگو محمدرضا لقمانی که در کنار برادر شهیدش 
در تظاهرات س��ال 57 شرکت داش��ته از خاطرات آن 

روزها می گوید.
محمدرضا درباره آن روزها و اینکه چطور برادرش شهید 
و سپس در باغ انباج به خاک سپرده شد، می گوید: باید 
قبل از هر چیز این را بگویم که »میدان ش��هدا« پیش 
از آنکه نام آن به 17 ش��هریور تغییر کن��د هم، میدان 
شهدا بود؛ چون ش��عار آن روزها این بود: فردا 8 صبح 

میدان شهدا.
 در کوران انقالب، دولت شریف امامی حکومت نظامی 
اعالم ک��رده بود. م��ن و علیرضا 6 صبح روز ش��هادت 
او رفتیم دعای ندبه و از آنجا به س��مت میدان ش��هدا 
حرکت کردیم و به جمع شعاردهندگان ضد حکومت 
پهلوی پیوستیم. این در حالی بود که سربازها دور تا دور 
میدان بودند. یکی از افسران مستقر در میدان اعالم کرد 
که متفرق شوید وگرنه ش��لیک خواهیم کرد اما گوش 
کس��ی بدهکار این حرف ها نبود. بعد از چند بار تکرار 
این هشدار، آن افسر به سربازان اعالم آماده باش کرد و 
دستور شلیک داد. ولی یکی از سربازان به جای آنکه به 
طرف جمعیت حاضر در تظاهرات شکلیک کند، خودش 
را با تیر زد. این اتفاق باعث ش��د تا مردم با شور و حال 
بیشتری ش��عار» برای حفظ اس��الم، سرباز خودکشی 
کرد« را سر بدهند. فضا س��نگین شده بود و نیروهایی 
که در آنجا مستقر ش��ده بودند، قبل از آنکه تیراندازی 
کنند، میدان را ت��رک کردند و گروه جدیدی به میدان 
آمد. ساعت از 10 صبح گذشته بود که نیروهای مستقر 
در میدان دس��تور ش��لیک گرفتند و تیراندازی شروع 

شد. در ازدحام جمعیت، من علیرضا را گم کردم. چون 
گلوله ها به جمعیت می خورد و همه چیز به هم ریخته 
بود، خودم را  زی��ر دکه روب��ه روی پمپ بنزین میدان 
شهدا رس��اندم و در آنجا پناه گرفتم. وقتی نیروی های 
میدان لحظاتی برای تعویض خشاب، تیراندازی را قطع 
کردند، بالفاصله از محل دور ش��دم. در آن موقع، هیچ 
خبری از علیرضا نداشتم و او را گم کرده بودم. به فاصله 
کمی، هلیکوپترها در آسمان ظاهر شدند و از باال شروع 
به تیراندازی به سوی جمعیت حاضر در میدان کردند. 
بعدا فهمیدم در آن تیراندازی، علیرضا دو تا تیر خورده 
بود، یکی به پای راستش و یکی هم متأسفانه به وسط 
سرش. به خانه که رسیدم پدر و مادرم سراغ علیرضا را 

گرفتند که گفتم ما همدیگر را گم کردیم.
 برادر شهید ادامه می دهد: حدود ساعت 2 بعداز ظهر 
بود که مرح��وم پدرم برای پیدا کردن علیرضا ش��روع 
کرد به سرکشی به بیمارستان ها و سرانجام علیرضا را 
نیمه جان در بیمارستان بهادری پیدا کرد. به منزل آمد و 
به همراه مادرم به بیمارستان برگشت. علیرضا در حالی 
که سرش روی پای مادرم بود، شهید شد. در آن موقع، 
افراد گارد در خیابان روبه روی بیمارس��تان ایس��تاده 
بودند. پدرم وقتی این وضعی��ت را دید، پیکر برادرم را 
الی پتو پیچید و از در پش��تی بیمارستان که به کوچه 
راه داش��ت، داخل ماش��ین خودمان گذاشت و به خانه 
آورد. به محض اینکه مردم از ماجرا مطلع شدند، تجمع 
و شروع به تظاهرات و سر دادن ش��عار کردند. عده ای 

به پدرم گفتن��د االن مأمورها می آیند و ممکن اس��ت 
عده ای هم اینجا کشته ش��وند. به همین دلیل علیرضا 
را از محل خارج کردیم و به واسطه آشنایی که با آقای 
سیدجالل میرشریف داشتیم، به افجه بردیم. محمدرضا 
لقمانی در مورد اتفاقات آن روز ادامه می دهد: در آنجا 
هم مردم ش��روع به تظاهرات کردند و بیم آن می رفت 
که اتفاق بدی رخ دهد. بنابراین، به پدرم گفتند علیرضا 
را به بهانه بردن به تهران، ببر به انباج. ما هم همین کار 
را کردیم. پدرم پیکر ش��هید را به اسم بردن به تهران، 
به باغ آقای میرش��ریف برد و آن را در آنجا گذاش��ت و 
برگشت. سیدجالل میرشریف هم شبانه به اتفاق عموی 
مرحومش پیکر علیرضا را در باغ دفن کردند. بعدها پدر 
ایشان، همین باغ را وقف ش��هید کرد.  چون حکومت 
نظام��ی بود، ما صبح ه��ای زود به لواس��ان می آمدیم، 
فاتحه ای می خواندیم و بر می گشتیم. برای اینکه قبر هم 
معلوم نباشد، مقدار زیادی چوب خشک روی آن ریخته 
بودیم تا شناسایی نشود. ترس از شناسایی قبر توسط 
مأموران باعث ش��ده بود همه این کارها پنهانی انجام 
ش��ود. باالخره با پیروزی انقالب اسالمی، محل دفن او  
نمایان شد و توانس��تیم برای او مراسم بگیریم و سنگ 
قبر بگذاریم. گفتنی اس��ت حاج محم��د لقمانی، پدر 
شهید علیرضا لقمانی، با 5 فرزند)دو پسر و سه دختر( 
در عملیات کربالی 5 در شلمچه به فیض شهادت نائل 
آمد.  در ادامه، به سراغ س��یدجالل میرشریف که کار 
خاکسپاری ش��هید علیرضا لقمانی را به طور شبانه در 

باغشان انجام داده بود، رفتیم.
او در این باره ب��ه خبرنگار ما گفت: بع��د از آنکه پیکر 
شهید علیرضا لقمانی را به واس��طه نسبت فامیلی که 
داش��تیم به محله افجه آوردند، مردم جمع شدند و ما 
مهیای دفن او در قبرس��تان افجه ش��دیم. اما چند نفر 
از مأموران که می دانس��تیم عضو حزب رس��تاخیز هم 
هس��تند به ما گفتند که صالح نیس��ت او در آنجا دفن 
ش��ود. برای همین پیکر ش��هید را به بهانه فرستادنش 
به تهران، س��وار اتومبیل کردیم و ب��ه انباج بردیم. من 
و مرحوم عمویم، سیدحسن میرشریف، پیکر را در باغ 
گذاشتیم و با علف روی آن را پوشاندیم. نیمه های شب 
به باغ آمدیم و شهید را به خاک سپردیم. نزدیکی های 
صبح بود که کارمان تمام شد و برای احتیاط خاک را با 
مقداری چوب پوشاندیم و از محل رفتیم. همان زمان، 
مرحوم پدرم 100 متر از مساحت اطراف مزار شهید را 
وقف خود او کرد و به م��ا گفت که اینجا مختص به این 
شهید اس��ت. انقالب که پیروز شد، قبر را علنی کردیم 
و برایش در مسجد افجه مراس��م گرفتیم. بنیاد شهید 
هم بعدها قبر را به شکل فعلی درآورد. میرشریف ادامه 
می ده��د: از آنجا  که در آن ش��ب ما از ت��رس مأموران 
ش��هید را به س��رعت و بدون غس��ل و نماز دفن کرده 
بودیم، موضوع را به برخ��ی از مراجع تقلید گفتیم که 
گفتند اشکالی ندارد. شما فقط نماز میت او را بخوانید 
که ما نماز را بر س��ر قبر شهید خواندیم.  میرشریف در 
مورد فرزند شهیدش می گوید: او بسیجی و دو سال در 
مناطق جنگی بود و سرانجام در عملیات کربالی 5 به 
فیض شهادت نائل شد. در همان زمان، خود من که در 
منطقه فاو بودم، هرچه در منطقه تفحص کردم تا جنازه 
پسرم را پیدا کنم، نتوانستم. به مرخصی که آمدم، اول 
به مادرش و خانواده گفتم که س��ید جواد به زودی به 
مرخصی خواهد آمد؛ اما40 روز بعد از شهادتش، جریان 
را به خانواده گفتم و در اینجا مراسم ختم گرفتیم. 15 
س��ال پس از جنگ، باالخره شهید مفقود ما پیدا شد و 
یک بار دیگر طی مراسمی، او را در گلزار شهدای افجه 
به خاک س��پردیم. در پایان این گفت وگو، سیدجالل 
گفت: پدر شهید علیرضا لقمانی هنگام رفتن به جبهه، 
گفته بود اگر شهید شد، کنار فرزندش در همین محل 
دفن شود؛ ولی ظاهراً قس��مت ایشان نبود و در بهشت 
زهرا)س( به خاک سپرده ش��د. به هر حال، ما آمادگی 
داریم در این 100 متر که وقف ش��هید اس��ت شهدای 

گمنام دیگری را هم با افتخار پذیرا باشیم.

برگزاری یادواره شهدای 17 شهریور 

گفت وگو با پژوهشگر منتخب سازمان ملل

با رقابت به دانشگاه رسیدم!
همه چیز از یک رقابت تحصیلی در دوره دبیرستان آغاز 
شد. دبیرستان شـهید محمد منتظری ناران )لواسانی 
دانا( و رقابت با دوستان همکالسـی  باعث شد نفر 28 
کنکور سراسـری شـود. در رشته پزشـکی دانشگاه 
تهران قبول شد و به واسطه یکی از اساتیدش به سمت 
تحقیقات پزشکی گرایش پیدا کرد و به سرعت در این 
رشته سرآمد شـد. با دکتر سـیداحمد سیدعلی نقی 
جوان موفق لواسـانی به گفت وگو نشستیم که حاصل 

آن تقدیم خوانندگان می شود.
  طبق روال عـادی همه مصاحبه ها با معرفی شـما و 

مختصری از زندگینامه تان گفت وگو را آغاز کنیم
- سیداحمد سیدعلی نقی متولد 1358 توک مزرعه هستم. 
تحصی��الت دوران ابتدایی را  در دبس��تان ت��وک مزرعه، 
راهنمایی را در مدرس��ه عالم��ه طباطبای��ی گلندوئک و 
دبیرس��تان را در ش��هید منتظری ناران گذراندم. در سال 
1377 در کنکور سراسری ش��رکت کردم و در همان سال 
در دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران پذیرفته و در سال 

1385 هم فارغ التحصیل شدم.
 آیا در کالس  کنکور هم شرکت  کردید؟

- خی��ر، در هیچ کالس کنکوری ش��رکت نک��ردم. درس 
خواندن من از یک رقابت تحصیلی با چند نفر از دوس��تانم 
آغاز شد اما خاطرم هست یکبار، تاکید می کنم فقط یکبار، 
در آزمون قلم چی شرکت کردم و برایم جالب بود وقتی نتایج 
دانشگاه ها اعالم شد قلم چی عکس مرا هم به عنوان کسی 

که از قلم چی به دانشگاه راه یافته چاپ کرد. 
 رقابت درسی شـما را راهی دانشگاه کرد و در رشته 

پزشکی فارغ التحصیل شدید، بعد چه اتفاقی افتاد؟
- سرباز بودم و در ستاد مشترک ارتش در بهداری مشغول 
خدمت سربازی شدم. کارم رسیدگی و ویزیت سربازان بیمار 
بود. در همان زمان سربازی هم فعالیت تحقیقاتی می کردم.
 در دوره تحقیقات، آیا انفرادی این کار را می کردید یا 

اینکه با مرکزی فعالیت داشتید؟
- در سال آخر پزش��کی به مرکز تحقیقات بیمارستان امام 
خمینی )ره( و مرک��ز تحقیقات ایدز معرفی ش��دم. چون 
عالقه مند به فعالیت در زمینه بیماری های عفونی بودم در 
این مرکز و همینطور بیمارس��تان بهرامی به عنوان محقق 
نمونه انتخاب و از بخش بیماری های عفونی به بخش ایدز 
معرفی ش��دم و پژوهش و تحقیقات��ی را در این زمینه آغاز 

کردم. 
 شـما مقـاالت و کتاب هایـی در این زمینه منتشـر 

کرده اید، لطفا در این خصوص هم توضیح بدهید.
بل��ه، 104 مقال��ه داخل��ی و بین المللی عمدت��ا در زمینه 
بیماری های عفونی  ارائه کرده ام و 10 کتاب هم در همین 
زمینه نوش��ته ام که منتش��ر ش��ده. آخرین کتاب��ی که به 
چاپ رسیده اس��ت را با همکاری دانش��گاه هاروارد و چند 
دانش��گاه اروپایی و اس��ترالیایی منتش��ر کردی��م. نام این 
 کتاب  »مطالع��ات ج��اری در زمینه پژوهش ه��ای ایدز«
 current stddies in HIV Relech   است و ناشر آن 

هم یک انتشارات بین المللی بود.
 دکترای تخصصی تان را چه زمانی گرفتید؟

- سال 90 در دوره دکترای پژوهش شرکت کردم و در سال 
93 جزو پژوهشگران برتر دانشگاه معرفی شدم.

 از جایی هم دعوت به همکاری شده اید؟
- بله از چند دانش��گاه آمریکایی و اروپایی دعوت شدم ولی 
ترجیح دادم در کشور خودم بمانم. به هرحال از نظر من، هر 
جای دیگری غیر از ایران من به عنوان نفر دوم یا ش��هروند 
درجه 2 یا بهتر بگویم یک خارجی محسوب می شوم، ضمن 

اینکه دلم می خواهد برای مردم کشور خودم فعالیت کنم.
 راجع بـه جایزه روبـان قرمز اچ آی وی کـه دریافت 

کرده اید صحبت کنید.
- در واق��ع م��ا در مرک��ز پژوهش ه��ای بیمارس��تان امام 
خمینی)ره( توانس��تیم داروی ُکند کننده پیشرفت ایدز را 
کشف و به دنیا معرفی کنیم و به همین دلیل این جایزه را از 

سازمان ملل دریافت کردیم. 

 ظاهرا شما یک موسسه مردم نهاد هم دارید
- بله، ما با ش��گاه »یاران مثبت« را داریم که زیر نظر مرکز 
تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می کند. 
این باش��گاه 10 س��ال اس��ت که تاسیس ش��ده و من هم 
مدیر عامل آن هس��تم. در این باش��گاه حمایت های روانی 
و اجتماعی از بیماران ایدز، پیش��گیری مثبت و غیره انجام 

می شود.
 در خارج از ایران چه فعالیت هایی دارید؟

- با دانشگاه سانفرانسیس��کو، هاروارد و استرالیا همکاری 
مطالعات��ی دارم که منجر ب��ه تولید کتاب ه��ای جدید در 
زمینه مطالعات و تحقیقات می ش��ود. در سال 2012 هم 
کنفرانس بین المللی ایدز را با همکاری س��ازمان بهداشت 
جهانی، س��ازمان ملل و دانش��گاه هاروارد در تهران برگزار 
کردیم که در آن کنفران��س هم من هماهنگ کننده بودم. 
در کنفرانس های بین المللی ش��رکت می کنم و مقاالت و 

نوشته هایی هم به مراکز مختلف ارائه می دهم. 
 در حال حاضر مشغول چه کاری هستید؟ 

- در مرکز پژوهش ها مشغول فعالیت هستم و با آغاز سال 
تحصیلی جدید هم به عنوان هیئت علمی مرکز، یک کار به 

کارهایم اضافه خواهد شد. 
 از شهر خودت )لواسان( چه می خواهی بگویی؟

- به نظرم لواسان به یک برنامه آموزشی مدرن و پیشرفته 
نیاز دارد. تاسیس مراکز فرهنگی و آموزشی نیاز شدید شهر 
است البته در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده است ولی 

حقیقتا دلم می خواهد این شهر یک مرکز تحقیقاتی داشته 
باشد و فضای علمی تری برای شهر فراهم شود. 

 آقای دکتر از وضعیت ایدز در شهر خودتان اطالعی 
دارید؟

- بهداش��ت و درمان شهر لواس��ان زیر نظر دانشگاه شهید 
بهشتی اس��ت. در مجموع آمار مبتالیان و ناقالن ایدز به 
صورت استانی در تهران و ش��هرهای اطراف آمارگیری 
شده و شهر به شهر نیست که ما دقیقا بدانیم در لواسان 

چه خبر است. 
 چه برنامـه ای برای آینده خودتـان دارید و دلتان 

می خواهد 10 سال بعد چه اتفاقی بیفتد؟ 
- عالوه بر اینکه دلم می خواهد در برنامه های تحقیقاتی 
موفق باش��یم، دلم می خواهد جزو 10 دانشمند برتر دنیا 

باشم و در زمینه بیماری های عفونی و مهار اچ آی وی که البته 
داروی ساخته ش��ده که توسط خود ما روند بیماری را ُکند 
می کند به مراحل پیشرفته برسد تا بتوانیم اولین کشوری 

باشیم که در این زمینه ها موفق عمل کرده ایم.
 آیا مایلید آماری از ایدز در ایران ارائه دهید

- متاسفانه بیش از30 هزار بیمار مبتال 
به ایدز در کشور ثبت شده و باز 

هم متاس��فانه در سال های 
اخیر بخش زیادی از ابتال به 
این بیماری از طریق ارتباط 
ناسالم جنسی حاصل شده 
است! البته این را هم بگویم 
که این آمار دقیق نیس��ت 
چون اینها فقط ثبت شده ها 

هستند. 
 و آخرین صحبت 

- آنچه به عن��وان آخرین 
صحبت می توان��م بگویم 
این اس��ت که خوشحالم 
که امروز غیر از  موسسه 
م��ردم نه��اد ما )ی��اران 

مثب��ت(، 25 تش��کل دیگ��ر 
هم برای حمای��ت از این بیماران 

در ای��ران ش��کل گرفته اس��ت ما در 
تش��کیالت مان به طور مس��تقیم  این 
اف��راد را حمای��ت و ی��اری کرده ایم و 
خوش��بختانه  در زمینه ه��ای زیادی 

مثل پیشگیری و درمان ایدز در دنیا را  به صورت زیر ساختی  
ایجاد کرده و ارائه می کنیم.

پیام تبریک

 جناب آقـای دکتـر 
سیـد احمد سید علی نقـی

موفقیت جنابعالی در اخذ جایزه بین المللی 
تحقیقات ایدز در کشور آفریقای جنوبی را 
به شما و خانواده محترمتان تبریک عرض 
نموده و سـرافرازی و توفیقات روزافزون 

شما را از خداوند متعال خواستاریم.
از طرف هیئت امنا و اهالی توک مزرعه
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در دو شـماره قبل، خبری داشـتیم 
از پروژه پیاده روی قاسـم شـیرازی 
ورزشـکار کهنسـال اهل فشـم،  از 
لواسـان تا بندرعباس با شعار تشکر 
از اهداگـران )خـون و عضـو( کـه با 
پشـتیبانی معنـوی نشـریه رخداد 
لواسـان انجام شـد. در این شـماره 
میزبان این مـرد فداکار بودیـم تا از 
خـوش و ناخـوش سـفرش برایمان 

بگوید.
 سخت و طوالنی

با اینکه قبال هم مس��یرهای طوالنی مثل 
تهران تا مش��هد و تهران تا کردس��تان را 
پیاده رفته بودم ولی این بار به نظر خودم 
سنگین تر و سخت تر بود. علت را نمی دانم 
ول��ی هرچه بود ب��ه پایان رس��ید. هر روز 
بع��د از نماز صب��ح پیاده روی را ش��روع و 
متوس��ط روزانه 40 کیلومت��ر پیاده روی 
می کردم. مسیر 2 هزار کیلومتری لواسان 
تا بندرعب��اس را طی 28-29 روز به پایان 

رساندم.  
شیرازی از س��فر که می گوید چشمانش 
ب��رق می زند، گاه��ی از اش��ک و گاهی از 
خوش��حالی. در این مسیر خیلی ها به من 
کمک کردند. از مس��افران و ماشین های 
عب��وری گرفته که بعد از گذش��تن از من 
توقف می کردن��د و با یک لیوان آب خنک 
یا چای��ی و میوه به من خس��ته نباش��ید 
می گفتند یا آنهایی که با گفتن: »خس��ته 
نباش��ی قهرمان و پهلوان« از من حمایت 
معنوی و روحی می کردند ولی خیلی ها هم 

با بی احترامی و حتی فحاشی آزارم دادند!
 تشکر ویژه

در طول مسیر بارها پیش آمد که نیروهای 
نظام��ی و انتظامی، پلی��س و راهداری و. 
.. که وظیف��ه نظم و امنی��ت جاده ها را بر 
عهده دارن��د توقف می کردن��د و با گفتن 
خس��ته نباش��ید و. ..از من می خواستند 
که کارت شناسایی ام را نش��ان بدهم و با 
احترام و تشکر زیاد به من خسته نباشید 
می گفتند و گاهی هم با لیوان آب و چای 
از من پذیرایی می کردند. جا دارد همینجا 
از همه این افراد که برای امنیت، سالمت و 
نظم جاده ها و شهرهایمان تالش می کنند 
تش��کر کنم. همینطور از بچه های هالل 
احمر و امداد جاده ای که در مس��یر اجازه 
می دادند در ایستگاه هایش��ان استراحت 
کنم و با مهربانی از من پذیرایی می کردند.

 غربت جاده
دقیقا نمی دانم کج��ا بود ولی به نظرم بعد 

از عب��ور از یزد بود که دچ��ار غربت جاده 
ش��دم! غم و غربتی که هنوز هم در نگاه و 
صدای ش��یرازی دیده می ش��ود. غصه دار 
از بی مهری ه��ا و بی احترامی هایی که در 
مسیر با آن درگیر ش��ده بود. پیش خودم 
گفتم بلند شو به حرف مردم چه اهمیتی 
می دهی تو ب��رای رضای خدا ای��ن کار را 
انجام می دهی، بلند شو و به راه ادامه بده. 

اونی که باید، حواسش به تو هست!
 عده ای بدون اینکه بنرهای من را بخوانند 
یا حتی بعد از خواندن این نوشته و متن ها 
هم به من توهین می کردندمثال که چه!؟ 
چقدر پول گرفتی که این کار را بکنی؟! و. ..

 تشکر به شیوه خودم
من که سواد و دانش زیادی ندارم ولی واقعا 
برایم  این س��وال پیش آمده است که چرا 
کش��وری با این تمدن و فرهنگ به اینجا 
رسیده اس��ت که هیچ کس حتی حرمت 
ریش سفید و سن و س��ال دیگری را نگه 
نمی دارد و خیلی راحت به خودش اجازه 
می دهد به دیگران توهین کند و او را بابت 
اعتقادات و باورهای اجتماعی و فرهنگی 
که دارد مسخره کند؟! من این کار را فقط 
برای دل خودم و برای قدردانی از اهداگران 
انجام داده ام و نیازمند حمایت، تش��کر و 

قدردانی هیچ کسی نیستم. 
من خودم را نس��بت به این افراد دلسوز و 
واقعا ایثارگر مدیون می دانم و  با تنها راهی 
که می توانم یعنی راه پیمایی، می خواهم 
دینم را به آنه��ا ادا کنم و از آنها ممنون و 
سپاس گزار باش��م.  و با این هدف تصمیم 
گرفتم با این شعار این مسیر را طی کنم 
تا دیده ش��وند و افرادی که م��ن را با این 
س��ن و سال و در این مس��یر می بینند به 
این فکر بیفتن��د که آنها ه��م قدردان و 

متشکر باشند.

 

از کهنسال ها تعجب می کنم
متاس��فانه این روزها ش��اهد هستیم که 
فرهنگ تشکر و قدردانی رنگ باخته و دیگر 
افراد نسبت به هم س��پاس  گزار و قدردان 
نیستند. ما باید تالش کنیم تا مردم بی هیچ 
چشمداش��ت و نظر مادی از هم تش��کر و 
قدردانی کنند. اگر نس��ل جوان در این راه 
دچار ضعف و سس��تی باش��ند نمی شود 
خرده ای به آنها گرفت ولی من متاس��ف و 
متحیرم که چرا افراد سن و سال دار و مسن 
در این راه دچار ضعف و کاستی هستند؟ 
جوانان باید  از بزرگ ترها و مس��ن ها الگو 

برداری کنند.
  دنبال مواد مخدر بودند!

در مس��یر اتفاقات بد و ناراحت کننده ای 
برایم پیش نیام��د ولی تنها چیزی که من 
را خیلی آزار داد و ناراحتم کرد این بود که 
در طول مس��یر خیلی ها با الفاظ زشت و 
رکیک من را مخاطب قرار می دادند و بدون 
توجه به ش��عار و بنری که همراهم داشتم 
توهین می کردند و می  گذش��تند و گاهی 
هم به دنب��ال مواد مخدر بودن��د! و از من  
می پرسیدند که  موادمخدر دارم یا نه؟ واقعا 
برای این افراد متاس��فم که حتی زحمت 
خواندن شعار را به خودشان نمی دادند یا 

اینکه می خواندند و متوجه نمی شدند.
 تشکر از اهالی »انار«

 همین ج��ا الزم می دان��م که از م��ردم با 
فرهنگ و مهربان انار یزد تشکر کنم چون 
با ورود  به این شهر با استقبال زیادی مواجه 
ش��دم. جوانان و اهالی از من عکس و فیلم 
می گرفتند و حتی برای نش��ریه خودشان 
هم با م��ن گفت و گو کردند که در ش��بکه 
»انارپرس« هم پخش و منتش��ر ش��د. در 
این شهر برخورد مردم و اهالی با من خیلی 

خوب بود و کلی از خستگی هایم کم کرد. 
البته در مسیر، گردشگران وتوریست های 
آلمان��ی و خارجی دیگری ه��م بودند که 
توقف کردند، ب��ا من عک��س انداختند و 
گفت و گو کردند، خالصه ب��ا اینکه صدا و 
سیمای ایران کاری برای من نکرد و حتی 
خبری از این حرکت اع��الم نکرد ولی در 
شبکه های خبری خارجی و کشور آلمان 

خبر این کار پخش و منتشر شد!
 میهمان خیریه بودم

در نزدیکی ش��هر انار دچ��ار ضعف بدنی 
ش��دید و بی حالی زیادی ش��دم به نحوی 
که حتی قادر به  ادامه مسیر 2 کیلومتری 
نبودم. در این حین ماش��ینی توقف کرد و 
من را تا خیریه حض��رت ابوالفضل)ع( انار 
رس��اند که دو کیلومتر تا جای��ی که بودم 
فاصله داشت. در این خیریه حمام کردم، 
غذا خوردم و استراحت کردم. از هیمن جا 
از همه اهالی این منطقه و بانیان این خیریه 
تشکر و قدردانی می کنم که به من کمک 

زیادی کردند. 
 انسانیت به لباس نیست

ب��ا اینکه بنیه بدن��ی، امکانات ورزش��ی و 
مالی زیاد و مناس��بی ندارم ولی به عشق 
و احترامی که ب��رای این افراد و خانواده ها 
قائلم مس��یر 2 هزار کیلومتری لواسان تا 
بندرعباس را در ط��ول 29- 28 روز طی 
کردم. آن هم با معمولی ترین پوش��ش و 
خوراک و اس��تراحت در زی��ر پل و جلوی 
ایستگاه پلیس و. .. چون هدفم را باالتر از 
هر چیز می دانم و باور دارم که آدم بودن و 
انسانیت، ارزشی باالتر ازلباس و پوشش و. 
.. دارد.  دراین مس��یر هیچ کسی کمک و 
حمایتم نکرد به جز نشریه خوب »رخداد 
لواسان« و البته دوس��تی در رودک به نام 
آقای س��ید موس��وی که او هم در زمینه 
تبلیغات کار می کند و ی��ک بنر برای دور 
چرخ دس��تی ام طراحی کرد و بدون هیچ 
هزینه ای در اختیارم گذاش��ت. من تنها با 

حمایت شما این کار بزرگ را انجام دادم.

 تماس های بی پاسخ
در ش��روع فعالیتم خیلی ها ب��ا حرف های 
امیدوارکننده جلو آمدند و گفتند که ما همه 
جوره در کنارت هس��تیم و لباس و کفش و. 
..می دهیم ولی متاسفانه بعد از گذشت 14 
س��ال هنوز هم هیچ خبری از آنها نیس��ت 
که نیس��ت. حتی به تلفن های��م هم جواب 
نمی دهند. من همه توان و انرژی ام را از خدا 

می گیرم و همیشه سپاسگزارم.

انعکاس نظرات همشهریان عزیز به 
منزله تأیید 

محتوای آن ها نیست لواسانالو
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  رستورانی در محدوده  سه راه پیام فعال است که بدون پارکینگ 
بوده و در این تقاطع مش��کالت عدیده ای را ایجاد کرده و با اشغال 
س��طح وس��یعی از خیابان، باعث به وجود آمدن ترافیک و کندی 
حرکت ش��ده، همینطور عرض باریکی را در ابتدای خیابان شهید 
مومجی به وجود می آورد که برای عبور و مرور اهالی این خیابان هم 
دردسر ساز شده است، لطفا فکری برای اینگونه اماکن شود. )فرهاد( 
  اخت��الل در خطوط ثابت تلف��ن به چه علتی اس��ت ؟ خودم از 
خط های مختلف تماس می گیرم ولی متاسفانه صدا بسیار نامفهوم 
و پر از نویز اس��ت. حدود 2 ماهی می شود که این مشکل به وجود 

آمده است. لطفا مسئوالن مخابرات رسیدگی کنند.)کرمی( 
  مسئوالن شهر و سازمان تعریزات لطفا سری به فروشگاه »ه.  ا« 
بزنند! قیمت برخی از اقالم بی حساب و کتاب است و بسیار گران در 
اختیار مردم قرار می گیرد. برای مثال  هات چاکلت در سوپرهای 
لواسان 16 تا 17 هزار تومان قیمت دارد و در آنجا 22 هزار تومان 
اس��ت، مویز اعال 20 هزار تومان در آنجا 32 ه��زار تومان، جوجه 
کبابی نصف به نصف پیاز و فلفل دلم��ه ای! خالصه اینکه اجناس 

به شدت گران است. 
   در خیابان نجارکال )برادران شهید رحیمی( نبش کوچه گلستان؛ 
یکی از اهالی کامیون و لودر خود را نبش کوچه پارک می کند. از کوچه 
که می خواهی وارد خیابان ش��وی، هیچ دیدی وج��ود ندارد. تا حاال 
چندین تصادف  سنگین هم به واس��طه همین موضوع در این محل 
اتفاق افتاده است. مالک هم وضع را می داند اما چرا کامیون و لودرش 
را کمی پایین تر پارک نمی کند معلوم نیست! راهنمایی و رانندگی یا 
واحد سد معبر شهرداری یا هر مسئول دیگری به این وضعیت رسیدگی 
کند. خدا شاهد است همه اهالی کوچه از این وضع گالیه مند هستند. 
حتی یکی از همسایگان به همین دلیل تصادف بدی در همین نقطه 
داشته است. لطفا رسیدگی کنید چون ظاهرا خود مالک نمی خواهد 
و دوست ندارد همسایگان از او راضی باشند! مطمئن هستم که اگر نام 
مرا بنویسید از فردا یا چپ چپ نگاه می کند یا گالیه می کند که این 
چه رسم همسایگی است اما حقیقتا من از طرف خیلی از اهالی کوچه 

گلستان و کوچه شهید یحیی صالحی زاده تماس گرفته ام.
نشریه لواسان: ما به رسم امانت از چاپ نام شما خودداری می کنیم 

و امید داریم این مشکل با کمی جابه جایی محل پارک، حل شود.
  باالخره این طرح جامع شهر به کجا انجامید و قرار است چه 
اتفاقی بیفتد؟ خیلی از مردم بالتکلیف هستند و نمی دانند چه 
کار باید بکنند. برای انجام کار قانونی به هر کجا مراجعه می کنند 
جواب درستی نمی شنوند. نزدیک یک سال است که می گویند 
صبر کنید طرح جامع می آید! متاس��فانه تا حاال هیچ خبری از 
آن نیست. لطفا اطالع رسانی دقیق برای تعیین وضعیت مردم 

داشته باشید. )علی. ز( 
  چند روز پی��ش اتومبیلم را در کن��ار خیابانی فرعی پارک 
کردم ت��ا به نانوای��ی بروم. وقتی برگش��تم، جوان��ی از مغازه 
اجاره ای بیرون آمد و گفت چرا ماشین  را جلوی مغازه ما پارک 
کرده ای؟!  هر چه توضیح دادم که مغازه مال شماست، خیابان 
که مال شما نیس��ت، فایده ای نداشت. متاس��فانه در لواسان 
شاهد هس��تیم که برخی از مغازه داران حتی در بلوار اصلی از 
این دست کارها می کنند و بعضا با قرار دادن چند تکه وسیله 
به عالمت پارک نکردن  حاشیه بلوار را اشغال می کنند. الزم 
است همه مردم تذکر الزم را بدهند و مسئوالن هم با این جا 

گیری ها برخورد داشته باشند. )شیرخانی(
  تنها کتابخانه لواسان مگر چند بار نیاز به بازسازی و تعمیرات 
دارد که دوباره پالکادر زده اند که به علت تعمیرات تعطیل است؟! 
  با ش��روع س��ال جدید تحصیلی، دوباره ترافی��ک در نزدیکی 
مدارس آغاز خواهد ش��د. چرا پدر و مادرها با ماش��ین فرزندان 
خود را به مدرسه می رس��انند؟ چه اشکالی دارد بچه ها خودشان 
پیاده به مدرس��ه بروند؟ چند دهه قبل تر ب��ا اینکه مدارس برای 
بیشتر دانش آموزان دور بود اما همگی پیاده به مدرسه رفت و آمد 

می کردند نه از ترافیک خبری بود و نه از آلودگی هوا. )فتاحی(
   جمع��ی از اهالی خیابان ورجین با ارس��ال طوم��اری که به 
امضاء اهالی این خیابان رسیده اس��ت، اعتراض شدیدی نسبت 
به راه اندازی و فعالیت دانش��گاه پیام نور در آن منطقه دارند، این 
اهالی اس��ناد مکتوب دیگری نیز از پیگیری های انجام ش��ده به 
تحریریه نشریه تحویل داده اند تا صدایشان به گوش کسی برسد. 
  مدرس��ه غیرانتفاعی دخترانه در لواسان کم است. چنانچه 
چند مدرس��ه غیرانتفاعی دخترانه در شهر راه اندازی شود هم 
رقابت بهتری ایجاد خواهد شد و هم امکان انتخاب برای اولیاء 

فراهم می شود. )خانم( 

26551917

الو لواسان

کالم رهبری

حدیث دل
امام حسین علیه السالم:

من دالئل العالم إنتقادة لحدیثه و علمه بحقائق فنون النظر.
از نشانه های عالم، نقد سخن و اندیشه خود و آگاهی از نظرات مختلف است. 

شهید)علی خداوردی( 
متولد 1332 در آذر سال 
59 با لشگر 77 خراسان 
از دانش��کده افسری به 
منطقه خوزستان اعزام 
و در هم��ان س��ال نی��ز 
مفقوداالثر ش��د. شهید 
خداوردی 4 ب��رادر و 2 
خواه��ر دارد، نام پدرش 

ابوالفضل و مادرش توران حاجی خداوردیخان است. 
این شهید واالمقام کارمند بانک صادرات بود و علی رغم 
تمام تالش هایی که خانواده اش کردند نتوانستند  پیکر 
این شهید گرانقدر را بیابند. برای بازماندگان)پدر و مادر 
شهید( از س��وی بانک حقوق ماهانه ای در نظر گرفته 
شد که این بزرگواران از پذیرش آن سر باز زده و اعالم 

کردند که شهیدشان برای خدا بوده است.

شـهید جاویداالثر 
علـی  حاجی خداوردیخـان

 ، م ه محـر ر مـا د
معارف حسـینی و 
معارف علوی را که 
همان معارف قرآنی 
و اسـالمی اصیل و 
صحیح اسـت برای 
مـردم بیـان کنید.

  متاسفانه برخی شب ها شاهد آتش زدن زباله 
خصوصا کاغذ و مقوا در کنار مخازن زباله هستیم 
لطفا آنهایی که این کار را می کنند، توجه داشته 
باش��ند که این کار هم هوا را آلوده می کند و هم 

امکان بازیافت را از بین می رود. )خانم(
  مغازه ای در جائیج دارم که عوارض شهرداری  
بسیار سنگینی برای آن می آید. اعتراض دارم به 

شهرداری لطفا به این موضوع رسیدگی کنند. 
  نصب این همه کاغذ و تراکت به در و دیوارهای 
شهر زننده اس��ت! این کاغذها در سطح کوچه و 
خیابان رها خواهد ش��د و کار نیروهای خدمات 
شهرداری را س��خت تر می کند. لطفا از این نوع 

تبلیغات دوری کنید. )خندان( 
نشریه لواسان: تاکنون چندین بار در خصوص 
اینگونه تبلیغات اطالع رسانی کرده ایم. متاسفانه 
باور اینکه هر کدام از ما در زیبایی شهرمان سهیم 
هستیم برای عده ای نامفهوم است. امیدواریم با 

همکاری بیشتر شهری زیباتر داشته باشیم. 
       باب��ت ترمیم و لکه گیری آس��فالت خیابان 
شهید مومجی، ش��هید کیائی و شهید بختیاری 
از دست اندرکاران تشکر می کنم. همینطور برای 
نظافت شهر که حقیقتا شهر تمیز شده است. اگر 
نام این چند کوچه و خیابان را گفته ام به دلیل آن 
است که س��اکن آنجا هستم اما این کار خوب در 
همه جای ش��هر انجام شده و از این بابت ممنون 

هستیم. )کرمی( 
  اول تشکر و قدردانی می کنم ازساخت بوستان 
بس��یار زیبای قاضی آباد )خلیج فارس( که واقعا 
کاری ارزنده و قابل تقدیر است و دوم از مسئوالن 
این پارک خواهش می کنم اجازه حضور سگ در 
پارک را ندهند. ما به اتفاق خانواده و میهمانانمان 
ب��ه این پارک رفته بودیم که س��رایداری س��گ 
صاحب خانه را برای گردش به پارک آورده بود. 
دقایقی گذش��ت چند نفر دیگر هم ای��ن کار را 
کردند. بنده خودم تذکر دادم که آقا اینجا جای 
س��گ گردانی و فضله انداختن س��گ نیست اما 
گوشش��ان بدهکار نبود. لطفا با نصب تابلو و بنر 
توس��ط کارکنان این مجموعه زیبا از ورود سگ 
جلوگیری کنید. باز هم خسته نباشید می گوئیم 
به همه آنهایی که این بوس��تان زیبا را درس��ت 

کردند. 
  از چاپ عکس »زیباس��ازی ش��هر«  توس��ط 
شهروندی، در شماره مرداد ماه » باغ گل سنگی« 
تش��کر می کنیم و از همس��ایگان جدیدمان که 
فضای خیابان کوهک را تغییر داده و بسیار جالب 

شده سپاسگزاریم. )افجه ای(
  خسته نباشید به دست اندرکاران نشریه وزین 
رخداد لواسان و شورای چهارم و شهرداری که با 
انتشار این نشریه توانستند خلع بزرگی را پوشش 
دهند چرا که ش��هرها با وجود نشریه، روزنامه و 
رسانه کامل می شوند . ای کاش یک کتابفروشی 
مجهز هم در این ش��هر متولد ش��ود مثال ما در 
فیلم های گانگس��تری می بینی��م در دورانی که 
امریکا یک غرب وحش��ی به معن��ای واقعی بود 
نش��ریات نقش اساس��ی در تغیی��ر آن فرهنگ 
داش��تند، حیف بود که ش��هری با این موقعیت 
خوب از رس��انه بی بهره می ماند، لواس��ان واقعا 
نیازمند چنین کاری بود دس��ت همگی تان درد 

نکند. )علیرضا(   

نی��د میدا ی��ا آ
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همزمان با گرامیداشت هفته دولت، 
مجتمع فرهنگی هنری روس��تای 
آه��ار ب��ا حض��ور برخ��ی مقامات 

کشوری و استانی افتتاح شد.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
شمیرانات، اهالی روستای آهار پس 
از سال ها انتظار، شاهد افتتاح تنها 
مجتمع فرهنگی هنری روس��تای 
خود بودند. افتتاح این مجتمع که 
به عل��ت وجود  مش��کالت متعدد، 
زم��ان طوالنی ب��ه تعوی��ق افتاده 
بود، روز یکش��نبه 7 شهریورماه ، با 
حضور س��ید رضا صالح��ی امیری 
رئیس س��ازمان اس��ناد و کتابخانه 
ملی ایران ، چاووشی معاون سیاسی 

اجتماعی استانداری تهران، برزین 
ضرغامی مدیرکل ارش��اد اسالمی 
اس��تان ته��ران و خانمحم��دی 
فرماندار شمیرانات و اهالی خونگرم 
و شهیدپرور روس��تای آهار افتتاح 
ش��د. سیدحس��ن صف��وی رئیس 
اداره ارشاد اس��المی شمیرانات در 

حاشیه این مراس��م گفت : پس از 
س��ال ها پیگیری مستمر مسئوالن 
این اداره، نهادهای ذیربط، مقامات 
محلی و مردم عزیز روس��تای آهار 
،توانستیم با وجود مشکالت عدیده 
به وعده خود عمل کرده و با افتتاح 
این مجتمع، کالس های آموزش��ی 

متعدد فرهنگ��ی و هنری را برگزار 
کنیم. وی همچنین افزود: با توجه 
به کمب��ود فضاه��ای فرهنگی در 
روس��تا امیدواری��م با افتت��اح این 
پ��روژه، ش��اهد حضور مش��تاقانه 
و پررن��گ اهالی فرهنگ دوس��ت 
روستای آهار باشیم. در این مراسم 
از مهندس علی بخش��ی ش��هردار 
اوش��ان، فش��م و میگون ب��ه پاس 
تالش ه��ا و پی گیری های ایش��ان 
در ساخت و راه اندازی این مجتمع 

فرهنگی تقدیر به عمل آمد.
روس��تای آه��ار در 23 کیلومتری 
شمال غرب گلندوئک واقع شده و 
طبیعت این منطقه در بهار و پاییز 

بسیار زیبا و دیدنی است.

افتتاح مجتمع فرهنگی هنری روستای آهار 
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نقل می کنند هرکس از شب های قدر و ماه 
رمضان جا مانده است، می تواند از روز عرفه 
برای جبران استفاده کند. باید تالش کرد تا 
از رمز و راز برکات این روز که به روز نیایش 
معروف است با خبر شد و باید تالش کرد 

تا به خوبی از این نعمت بهره برد. 
»عرف��ه« در لغ��ت به معنای ش��ناخت و 

معرفت است و برای بهره بردن از این روز 
کافی است از بین همه مناجات ها و اذکار 
دعای پرفیض عرفه، 2 جمله از آن را برای  

طول یک سال ذخیره کرد. 
» آن کس که تو را دارد، چه ندارد و آن کس 
که تو را ندارد چه دارد« و »خدایا، چنانم 
ترسان خودت کن که گویا می بینمت و به 

پرهیزکاری از خویش، خوشبختم گردان و 
به واسطه نافرمانیت بدبختم نکن« 

مراسم پر فیض دعای عرفه بعدازظهر روز 
یکشنبه در گلزار شهدای گمنام و امامزاده 
فضلعل��ی )ع( ناران و با حض��ور جمعی از 
مردم خداجو، خانواده ش��هدا و مسئوالن 

برگزار شد.   

  اولین کفاش لواس��ان؛ مرحوم استاد حسین معروف 
به »اوس حس��ین« بود ک��ه در دکانی کن��ار قهوه خانه 
سیدمحمد، در میدان گلندوئک کار تعمیرات کفش انجام 
می داد. این دکان در چوبی داشت و کفش های زیادی که 

عمده آنها )گیوه( بودند در نوبت تعمیر قرار داشتند.
بعدها پس��رش، مصطفی افجه ای، به عنوان شغل دوم 
مشغول به این کار شد که البته پس از تخریب و ساخت 
می��دان گلندوئک، ایش��ان چند س��الی را در نجارکال 
مشغول به کار بود و مدتی پس از بازنشستگی از ارتش، 

عمال کار کفاشی را نیز رها کرده است. 
   اولین پزشکیاران لواسان که بسیاری از شهروندان 
قدیم مرهون زحمات آنها هستند مرحوم علی فتاحی 
)پدر دکتر رضا فتاحی( و مرحوم قاسم علی پناهی ) پدر 

عبدالرضا علی پناهی( بودند. 
  آرامس��تان فعل��ی گلندوئ��ک در واقع بخش��ی از 
زمین های تحت کشت دیم مرحوم مشهدی غالمعلی 

فتاحی بود وقتی که نوه اش مرحومه»خدیجه فتاحی« 
در سال 1343 فوت شد وی او را در این محل دفن کرد. 
دومین نفری که در این آرامستان دفن شد هم حسن 
علی بخشی بود. با گذش��ت زمان، افراد دیگری نیز در 
آنجا به خاک سپرده ش��دند. این آرامستان ابتدا به نام 
»بهشت خدیجه« نامگذاری و س��پس به نام »بهشت 

فاطمه )س(« تغییر نام داد. 
  اولین دوره س��پاهیان دانش در اردیبهشت 1341  
به لواس��ان آمدند. س��پاه دانش س��ربازان دیپلمه آن 
دوران بودن��د که پس از ط��ی یک دوره آموزش��ی به 
منظور سواد آموزی و کارهای عمرانی به روستاها اعزام 
می شدند. از آن گروه تنها یک نفر در لواسان ماند، شاعر 
شد و خودش را با فامیلی لواسانی به محافل ادبی ایران 
معرفی کرد. وی در برخ��ی از کارهای عمرانی از جمله 
ساخت مسجد و مدرسه هم مشارکت مستقیم داشته 

است. 

    نخستین آرایشگران، دندانپزشکان ) منظور فقط 
دندان کش است( و سنت کاران )ختنه گران( مجانی، 
مرحومان ولی محمد و میرزا علی پناهی بودند. این دو 
برادر، ید طوالیی در انجام کارهای گفته شده در تمام 
محالت لواسان داشتند. به قول نصرا... پسرش و حسن 
برادرزاده شان، کش��یدن دندان با کلبوتین)وسیله ای 
گاز انبری شکل که برای کشیدن دندان از آن استفاده 
می کردند( انجام و زدن ص��ورت هم با تیغ هایی که با 
کشیدن بر روی پوست تمیز می شد انجام می گرفت. 
این دو برادر مخصوص��ا مرحوم ولی محمد به محالت 
مختلف لواسان می رفتند و کار اصالح سر و صورت و 
ختنه را انجام می دادند. آنها آنقدر معتمد اهالی بودند 
که در هر محله ای که حضور داش��تند ناهار یا شام را 

میهمان یکی از اهالی می شدند.  
  یکی از نمایندگان حال حاضر پارلمان س��وئد یک 

لواسانی به نام علی اثباتی است.     

اهداگران عشق
  گفت  گو با قاسم شیرازی، پس از بازگشت از سفر 2 هزار کیلومتری

انسانیت باالتر از همه چیز است


