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توسط يك ورزشكار مشهدي صورت
گرفت

صعود بر فراز ميالد بهصورت
جفت پا
ماجرا اين بود كه در يكي از برنامههاي
«بر آستان جانان» مشغول تهيه گزارش
بوديم كه خانم ميانس�الي به غرفه آمد و
س�راغ آقايي ب�ه نام «م�رادي» را گرفت
و پ�س از مدت�ي صحبت به اي�ن نتيجه
رس�يديم كه منظورش «حام�د مرادي»
ش�هردار ناحيه 6است .او كه ساكن كوي
نصر(گيش�ا) اس�ت بارها نام مرادي را در
همشهري محله ديده بود ،براي همين از
ما خواست كه شماره تماسي از مرادي به
او بدهيم .اما ما شماره تماسش را گرفتيم
و قرار ش�د ش�ب ديگري ،او و مرادي را
ب�ه برنامه دعوت كني�م .باالخره با هر دو
نفر ،هماهنگ و آن�ان را به برنامه دعوت
كردي�م .م�رادي و «پروين يوس�في» در
برنامه حض�ور يافتند و به ي�اد خاطرات
گذش�ته از دوراني كه در كرمانشاه بودند
به صحبت پرداختند.
ديدار دانشآموز سالهاي دور
يوس�في ك�ه از موفقي�ت دانشآم�وز
س�الهاي جوانياش ابراز ش�ادي ميكند
به مرادي ميگويد« :خيلي خوش�حالم كه
توانس�تم ش�ما را ببينم .به خودم ميبالم
كه چنين شاگرداني داشتهام ».او از 2هفته
پيش ميگوي�د كه مادر م�رادي را ديده و
متوجه ش�ده بود او همان فردي اس�ت كه
نامش را در همشهري محله خوانده است.
يوسفي ميگويد« :هانيه ،خواهر هم حامد
شاگرد من بود كه گويا اكنون در دارايي كار
ميكند ».يوسفي از عالقهاش به ارتباط با
دانشآموزانش ميگويد« :در شبكههاي
اجتماعي اينترنتي با شاگردانم در ارتباط
هس�تم .مدتي پيش يكي از بچهها را كه
در هاروارد دانشجو بود در اينترنت ديدم.
او گفت كه من به هر جا برس�م ميگويم
اجازه خان�م!» اين معل�م هممحلهاي كه
پس از 31س�ال بازنشسته شده سالهاي
ابتدايي خدمتش را در كرمانش�اه س�پري
كرده و در سالهاي پاياني به تهران منتقل
شده است.

در حاشيه
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ركوردار مش��هدي در حركت ورزش��ي جديد خود  1760پله برج ميالد را
در 26دقيق��ه و  59ثانيه بهصورت جفت پا ب��اال رفت .به گزارش خبرنگار
همش��هري محله« ،ارشاد روحبخشيان» كه  1760پله برج ميالد را حدود
۱۳دقيقه كمتر از زمان پيشبيني ش��ده بهصورت جفت پا باال رفت ،گفت:

«خوش��بختانه با كمك خداوند توانس��تم اين ركورد را با حضور مسئوالن
كميته ركورد كشور و نمايندگان  IRCبه ثبت برسانم ».وي از دردي گفت
كه از طبقه بيس��تم به باال از ناحيه پهلو دچار آن ش��د و افزود« :تا طبقه
 ۱۲۰اين درد شديد را تحمل كردم و به كار خود ادامه دادم».

به همت همشهري محله و با مشاركت فرهنگسراي
ابنسينا ،معلم هممحلهاي كرمانشاهي با دانشآموز
موفق سالهاي دورش ديدار كرد

خانم اجازه!
سحررمضانعلیپور

دوران دبستان براي هر فردي پر از خاطرات مختلف و زيباست كه شايد هيچوقت فراموش نشود .حال
اگر پس از سالها فرصتي فراهم شود كه بتوان معلمان آن دوران را ديد و با آنان به ياد خاطرات گذشته

به گفتوگو نشس�ت مسلم ًا بس�يار دلانگيز خواهد بود .هفته گذشته در پي يك رويداد ساده ،شهردار
ناحي�ه 6كنار يكي از معلمان دوران كودكياش نشس�ت و از س�الهاي نه چن�دان دور به خاطرهگويي
پرداخت.

تحصيل در دوره دفاع مقدس
م�رادي كه با 32س�ال س�ن ،ش�هردار
ناحي�ه 6اس�ت از دوران مدرس�هاش در
دبستان بسيج كرمانشاه ميگويد« :موقعي
ك�ه م�ا مدرس�ه ميرفتي�م ،كمبوده�اي
بس�ياري وج�ود داش�ت ،بهوي�ژه مدارس
ش�هرهاي مرزي كه در اثر حمله عراقيها

گاهي با بچهها از مدرسه بيرون ميرفتيم
و فوتب�ال بازي ميكرديم و قبل از اينكه
زنگ مدرسه بخورد بر ميگشتيم ».او از
مساحت مدرسهاش ميگويد كه برخالف
مدارس تهران بسيار بزرگ بود و بچهها
به راحتي در حياط بازي ميكردند.
ش�هردار ناحي�ه 6از س�ال1378
ميگويد كه در رش�ته عمران دانشگاه
كرمانشاه قبول ش�د و پس از تحصيل،
مش�غول كار ش�د« :آن موقع دانشگاه
رفت�ن س�خت ب�ود .بع�د از دوران
دانش�گاه ،در ش�ركتهاي مختل�ف و
طرحه�اي س�اختماني كار ك�ردم .آن
زم�ان من گراي�ش ب�ه كار آزاد و دفتر
مهندس�ي و كاره�اي اجرايي داش�تم
و مدت�ي ه�م در راهس�ازي و خ�ارج
از مح�دوده ش�هر كار كردم ت�ا اينكه
از طري�ق يكي از دوس�تان ب�ه كار در
ش�هرداري تهران دعوت ش�دم».
كار طبق نياز مردم
مرادي از كار در ش�هرداري ميگويد:
«كار ش�هرداري يعني خدماترساني به
مردم .بهخصوص در زمان كنوني كه بايد
اهداف و خواس�تههاي مردم در محلهها
به نتيجه برس�د .وقتي م�ردم تصميم به
انج�امكاري در محل�ه ميگيرند مديران
باي�د در هم�ه ردهها ،آنه�ا را پيگيري و
اج�را كنن�د و اين رويكرد بس�يار خوب
اس�ت ،چون اهالي هر محل�ه بهتر از هر
كس ديگري از مسائل محله خود اطالع
دارند .مطمئن باش�يد ه�ر ارگاني در هر
جاي دني�ا از اين رويكرد اس�تفاده كند
موفق خواه�د ب�ود ».او اضافه ميكند كه
اكنونشيوههايمديريتيباخواستههايمردم
تلفيقميشودوبااستفادهازتفكرشهروندان،
نتايج بهتري در محلههاي شهر
نصيب ميشود.

تخري�ب هم ش�ده بودند .يادم هس�ت در
ي�ك كالس؛  80يا 90نف�ر دانشآموز حتي
روي زمي�ن ه�م مينشس�تيم .گاهي هم
مدرس�همان سه ش�يفته ميشد».
او از ش�يطنتشهايش ه�م
مژده به
ميگويد« :مدرسه ما يك
اهالي محله
در پش�تي داشت كه
ش�هردار ناحي�ه از اقدامات�ي ك�ه در
ناحي�هاش در ح�ال انجام اس�ت ،ميگويد و به
اهالي نويد به سرانجام رسيدن طرحهاي بزرگ نيمه
س�اخت را تا پايان تابس�تان ميده�د .او از انتقال خانه
فرهن�گ زنجان به م�كان جديد ميگويد و به مس�ئوالن
اين مركز فرهنگ�ي قول ميدهد كه زمان خانه به دوش�ي
به سر رس�يده و از اين به بعد با خيال آسوده ميتوانند به
فعاليتهاي فرهنگي بپردازند« .بيتا نوري» همسر مرادي
كه او هم در برنامه شركت كرده از همسرش ميگويد
كه مس�ائلكاري را به خانه نميآورد؛ هرچند در
خانه هم كارش تعطيل نميشود و مجبور
به پيگيري اقدامات است.

