بیش از  ۳۸۰۰علی و فاطمه سال گذشته به خانه بخت رفتند

مدیرکل دفتر آمار و اطالعاتی جمعیت سازمان ثبت احوال با بیان اینکه در سال گذشته در کشور ۶۰۵هزار و ۳۹۵ازدواج رخ داد ،گفت :در۳۸۱۲
مورد از این ازدواجها نام زوجین علی و فاطمه بود .محمدباقر عباسی اظهار کرد :در سال  ۱۳۹۶در کشور  ۶۰۵هزار و  ۳۹۵ازدواج رخ داده که از
این تعداد در ۶۶۳۰رویداد نام زوجین یا یکی از آنها علی و فاطمه بود که در ۳۸۱۲مورد نام زوجین همزمان علی و فاطمه و در ۲۸۱۸نام زوجین
علی و زهرا بوده است .وی ادامه داد :در این ازدواجها در  ۴/۸۶درصد موارد مرد(با نام علی) بزرگتر از زن( با نام فاطمه یا زهرا)  ،در ۲/۵درصد
موارد همسران همسن بودهاند و در ۴/۸درصد موارد زن (با نام فاطمه یا زهرا) بزرگتر از شوهر (با نام علی) بوده است .میانگین سن همسران
مسمی به نام علی و زهرا یا فاطمه به ترتیب  ۲۷.۲سال و ۲۲سال بوده است۴۱.درصد مردان و ۶۷درصد زنان در این همسران (علی و فاطمه یا
زهرا) بین ۱۵تا ۲۴سال سن داشته اند .تعداد ۶مورد از ازدواجهای یاد شده ( علی و فاطمه یا زهرا) باالی ۶۵سال بوده اند .همچنین در محاسبه
آمار ازدواج همسران با نامهای علی و فاطمه یا علی و زهرا ،پیشوند و پسوند «سید»« ،سیده» و «سادات» بوده است.
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بهزیستی
بندپی ،جانشین رئیس سازمان
بهزیستی را منصوب کرد

سرپرســت وزارت تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی
جانشین رئیس سازمان بهزیستی را منصوب کرد.
انوشیروان محســنی بندپی  -سرپرست وزارت
تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی  -طی حکمی دکتر
پهبدپورشبانانرابهعنوانجانشینرئیسسازمان
بهزیستی کشــور منصوب کرد.درحالی که روز
چهارشــنبه علی ربیعی  -وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی  -با رأی نمایندگان مجلس استیضاح
و از این وزارتخانه جدا شد؛ روز گذشته انوشیروان
محسنی بندپی با حکم رئیس جمهور به سمت
سرپرست وزارت رفاه منصوب شد.

حمل و نقل

حل نقص فنی قطار در ایستگاه
مترو دروازه دولت

مدیر روابط عمومی شرکت بهره برداری مترو
از رفع نقص فنی قطار در ایستگاه مترو دروازه
دولت خبر داد .محمدیان ،در مورد اختالل در
خط مترو با بیان اینکه در ایستگاه دروازه دولت
یکی از قطارها دچار اختالل میشــود ،گفت:
بررسیها نشان داد که در قطار بسته نمیشد
که با تالش کارکنان مترو و تکنســینها این
مشکل مرتفع شــد.وی با بیان اینکه ایستگاه
دروازه دولت ایستگاه تقاطعی است ،گفت :به
همین دلیل ازدحام مسافران را شاهد بودیم که
خوشبختانه بالفاصله با حل مشکل نقص فنی
قطار ،سرویس دهی از سر گرفته شد و در حال
حاضر مشکلی در خطوط نیست.

آموزش

افراد واجد شرایط استخدام
برای آموزش و پرورش نداریم

رئیس مرکز برنامهریزی ،منابع انسانی و فناوری
اطالعات وزارت آموزش و پرورش گفت :آموزش
عالی باید پاسخگو باشــد که با وجود برگزاری
کنکور و همچنین ۴سال که در دانشگاه شهریه
میگیرد ،چرا باید وضعیت فارغ التحصیالن ما
اینگونه باشد؟ برای دانشگاه فرهنگیان رتبه زیر
 ۶۵۰۰نمیگیریم؛ اما آموزش عالی با ظرفیتی
که دارد خروجی قانع کنندهای ندارد.اسفندیار
چهاربند با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش باید
در دانشگاه فرهنگیان سرمایهگذاری کند ،گفت:
سه دوره است که براساس ماده ۲۸به این نتیجه
رسیدیم که دیپلمههای ما خیلی باسوادتر از
خروجیهای آموزش عالی هستند ۳۴۰ .هزار
نفر در آزمون اســتخدامی با مدارک تحصیلی
مختلف کارشناســی ،ارشــد و دکترا شرکت
کردند؛ اما حــد نصاب باالترین نمره اســتان
 ۵۰درصد بوده اســت.وی افزود :در آموزش و
پرورش مســائلی نظیر بحران نیروی انسانی،
عدم اعتبارات و مجوز استخدام در یک طرف
قرار گرفته و افراد واجد شــرایط استخدام هم
نداریم که در طرف دیگر قرار دارد؛ لذا با توجه به
کیفیت دانشگاه فرهنگیان باید در این دانشگاه
سرمایه گذاری کنیم تا معلمانی در شأن تعلیم
و تربیت نظام اسالمی داشته باشیم .چهاربند
تصریح کرد ۲۰ :هزار نیروی جدید در مهرماه
آینده وارد مدارس میشــوند ،امسال با وجود
کمبود نیروی انسانی قرار شد با مکانیزم مختلف
کمبود را جبران کنیم.

در شهر

ظرفیت بهشتزهرا تا  ۵سال آینده تکمیل میشود

مدیر عامل سازمان بهشت زهرا با اشاره به اینکه از همین امروز باید برای تعیین زمین یا زمینهای آرامستان تهران چارهای اندیشیده شود گفت:
تا ۵سال آینده ظرفیت دفن اموات به پایان میرسد .سعید خال در نشست خبری خود با اشاره به اینکه بهشت زهرا در سال 1345احداث و از تیر
ماه 1349مورد بهرهبرداری قرار گرفت اظهار داشت :بهشت زهرا یک شهر بزرگ و قطب فرهنگی شهر تهران محسوب میشود .یک میلیون و
 300هزار نفر از اموات و  2500نفر از مشاهیر و بزرگان سرزمین و همچنین  30هزار شهید گلگون کفن و  4هزار شهید گمنام در بهشت زهرا
دفن شدهاند .خال با تاکید بر اینکه ظرفیت سازمان بهشت زهرا تا 5سال آینده به پایان میرسد گفت :از همین امروز باید به فکر زمین برای بهشت
زهرا باشیم و در حال حاضر الگوی دفن آرامستان یا آرامستانهای تهران را مورد توجه قرار دهیم و ممکن است از لحاظ کارشناسی در چند
نقطه تهران آرامستان داشته باشیم .وی با بیان اینکه سازمان بهشت زهرا و مجموعه شهرداری توان ساخت و احداث و بهرهبرداری بهشتزهرا
را دارند اما تامین زمین آرامستان نیاز به کمک دولت است گفت :انشاءاهلل این زمین از سوی دولت در اختیار سازمان بهشت زهرا قرار بگیرد.
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آیین نامه اجرایی قانون تسهیل ازدواج تدوین و ابالغ نشده است

قانون تسهیل ازدواج در پیچ و خم اجرا

«قانون تسهیل ازدواج» قانونی ۱۳
مادهای که  ۱۳سال پیش به تصویب
رسید و به گفته مســئوالن هرگز
آنطور که باید اجرایی نشد؛ این در
حالی اســت که در آذرماه گذشته
کمیسیون فرهنگی مجلس گزارش
بررســی اجرای آن را بــه منظور
رسیدگی به تخلفات قانونی مسئوالن
تهیه و برای رسیدگی ،به قوه قضاییه
ارسال کرد.
بر اساس قانون تسهیل ازدواج و به منظور
توانمندســازی جوانــان برای تشــکیل
خانواده ،دولــت مکلف اســت صندوق
«اندوختــه ازدواج جوانان» را ایجاد کند.
اساسنامه صندوق شامل ماهیت صندوق،
منابع مالی ،ارکان ،شرح وظایف صندوق و
نحوه عضویت در آن نیز قرار بود تا ظرف
سه ماه از تصویب این قانون از سوی دولت
تهیه و جهت تصویب به مجلس شــورای
اسالمی ارائه شود.
این قانــون که شــامل مباحثــی نظیر
«تسهیالت مسکن» و «تسهیالت رفاهی»
برای ازدواج آسان است و آئین نامه اجرایی
آن باید پس از تصویب اساسنامه صندوق
اندوخته جوانان از سوی مجلس شورای
اسالمی ،ظرف مدت سه ماه توسط دولت
تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسید،
اما این اقدام هرگز عملی نشد .سید جواد
رضوی ،مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه
اجتماعی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به
اینکه قانون تسهیل ازدواج در سال  ۸۴به
تصویب رسیده است ،گفت :بر اساس این
قانون حداکثر تا ســه ماه بعد از تصویب،
آییننامه اجرایی آن باید تدوین میشد؛

این در حالی اســت کــه از زمان تصویب
این قانون  ۱۳سال گذشــته است .وی با
اشاره به طرح شکایت کمیسیون فرهنگی
مجلس شــورای اســامی از دولت برای
اجرایی نشدن این قانون نیز گفت :سوالی
که مطرح است این اســت که چرا از ۱۳
ســال پیش تا کنون این قانون پیگیری
نشده است؟ این درحالی است که اجرای
قانون تسهیل ازدواج به شکل پراکنده در
دستگاههای مختلف اجرا شده است؛ اما
قسمت اصلی و مهم این قانون که تشکیل
صندوق اندوخته جوانان برای تامین منابع
آن بود ،تاکنون به مرحله اجرا نرســیده
است.

اظهار کرد :چون این صنــدوق عهده دار
تسهیالت جوانان است ،در عمل ادامه کار
را بالموضوع کرده اســت .قانون تسهیل
ازدواج در سال  ۸۴تصویب شد و قرار بود
بعد از شش ماه آئیننامههای مربوط به آن
به دستگاههای اجرایی ابالغ شود؛ اما این
اتفاق هرگز نیفتاد .به گفتــه وی یکی از
ارکان اصلی این قانون ،تشکیل صندوق
اندوخته ازدواج جوانان بود که در صندوق
فرصتهای شــغلی و صندوق مهر امام
رضا(ع) که برای وام ازدواج تشکیل شده
بود ،ادغام شد و به این ترتیب عمال منابع
مالی الزم برای این قانون تامین نشد و در
نهایت بخشهای دیگر آن نیز معطل ماند.

آیین نامه اجرایــی قانون
تسهیل ازدواج تدوین و ابالغ
نشده است
مدیرکل دفتــر برنامه ریزی و توســعه
اجتماعی وزارت ورزش و جوانان در ادامه

دستگا ههای مســئول در
اجرای قانون تسهیل ازدواج؛
ی تا وزارت دفاع
از شهردار 
به گزارش ایسنا ،براساس این قانون وظایف
مختلفی بر عهده دستگاههای مختلف از

جمله کلیه دستگاههای دولتی ،نهادهای
عمومی و شهرداریهای دارای تسهیالت
رفاهی ،فرهنگسرا و تاالر ،باشگاه و اردوگاه
قرار داده شده اســت تا آنها با هماهنگی
کمیته سامان ازدواج ،فضاهای مذکور را
برای برگزاری جشــن و مراسم ازدواج در
اختیار زوجهای واجد شرایط قرار دهند.
همچنین به هر یک از خانوادههای جوان
عضو صندوق کــه هیچ یــک از زوجین
اشــتغال به کار یا منبع درآمدی نداشته
باشــند ،حداکثر تا مدت دو ســال پس
از تاریخ ازدواج مبلغی بــه عنوان کمک
هزینه زندگی به صورت قرضالحســنه
پرداخت شود .البته دستگاههای دیگری
نظیر وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای
مســلح نیز در این قانون مورد توجه قرار
گرفتهاند؛ به طوری که پــس از موافقت
فرمانده کل نیروهای مسلح تعیین محل
خدمت ســربازان متأهل در نزدیکترین
پادگان و مرکز نظامی محل سکونت آنها
و پرداخت مستمری به میزان حداقل دو
برابر سربازان مجرد به ســربازان متأهل
بخشــی از این قانون بوده است.بر همین
اساس مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه
اجتماعی وزارت ورزش و جوانان در مورد
چرایی اجرا نشــدن این قانون و وظایف
دستگاههای مختلف به ایسنا توضیح داد:
اگرچه دستگاههای مختلفی در این قانون
مورد توجه قرار گرفتهانــد ،اما در نهایت
دستگاههایی نظیر وزارت ورزش و جوانان،
راه و شهرســازی ،وزارت علــوم و وزارت
کشور مسئول شناخته شدند .به نظر می
رســد دالیل عدم اجرای قانون تسهیل
ازدواج باید آسیب شناسی شود و تجربیات

بهداشت
معاون وزیر بهداشت اعالم کرد

واکسیناسیون آنفلوآنزا برای
زلزلهزدگان در پاییز

معاون بهداشــتی وزارت بهداشت ضمن تشریح
آخرین وضعیت بهداشــتی در مناطق زلزلهزده،
گفت :زمانی میتوانم درباره وضعیت بهداشــتی
این مناطق اطمینان خاطر کامل داشته باشم که
مردم به طور کامل به زندگی نرمالشان بازگردند،
در خانههای خودشان اسکان یابند و وضعیت آب،
برق و فاضالب و ...به صورت مناسب باشد .دکتر
علیرضا رئیسی درباره آخرین وضعیت بهداشتی
در مناطق زلزلــهزده کرمان و کرمانشــاه گفت:
بهطور منظم تیمهایی از حوزه بهداشت به مناطق
زلزلهزده اعزام میشــوند و وضعیت را بررســی
میکنند .ضمن اینکه روسای دانشگاههای علوم
پزشکی مناطق زلزلهزده ،بهویژه معاونین بهداشت
استانهای زلزلهزده مرتبا شرایط بهداشتی را به
صورت مکتوب به ما اعالم میکنند.
وی با بیان اینکــه در ارتباط با حوزه بهداشــت
خوشبختانه اپیدمی خاصی در منطقه نداشتیم،

افزود :البته به این معنی نیست که هیچ مشکلی
نباشد ،بلکه مشکالت وجود دارند ،اما با اقدامات
به موقع توانستیم از بروز بســیاری از مشکالت
جلوگیری کنیم .رئیسی ادامه داد :هرچند ممکن
است مشکالتی از طریق کمبود آب ،برق و مسائل
مرتبط با فصل گرما بهویــژه بیماریهایی مانند
سالک ،بیماریهای اسهالی ،بیماریهای عفونی
و ...بروز کند و نباید نسبت به این مسائل در مناطق
زلزلهزده غافل باشــیم؛ بر همین اساس اقدامات
الزم انجام و آموزشهای الزم ارائهشده است.
وی با بیان اینکه در سال گذشــته تجربه بسیار
موفقی در کرمانشــاه داشــتیم و در این منطقه
واکسیناســیون آنفلوآنزا را انجــام دادیم ،افزود:
علیرغم اینکه در بســیاری از مناطق کشور که
دچار حادثه نبودند شــاهد ابتالی تعداد زیادی
به آنفلوآنزا بودیم ،اما در کرمانشــاه اصال اپیدمی
آنفلوآنزا ایجاد نشــد و این یکی از دستاوردهای
خوب سیستم بهداشتی کشور بود .بر همین اساس
در پاییز امسال هم بحث واکسیناسیون آنفلوآنزا
را به صورت پیشــگیرانه در ایــن مناطق انجام
میدهیم.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکتاکسیرگستراسپادانا(سهامیخاص)بهشناسهملی 10260684850بهشمارهثبت 50038اصفهان
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که
در تاریخ 1397/6/5ساعت 8صبح به آدرس شهرک صنعتی رازی ،خیابان هشتم (محل کارخانه شرکت اکسیر
گستراسپادانا)برگزارمیگرددحضوربههمرسانند.
دستورجلسهمجمععمومیعادیبهطورفوقالعاده:نقلوانتقالسهاموتصویبترازنامه.سودوزیانمنتهی
بهسال 1396وانتخاببازرسوانتخابمدیرانوانتخابروزنامهکثیراالنتشار
هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکتتولیدیصنایعبرقاصفهانکلیدسهامیخاص بهشمارهثبت 9380وشناسهملی10260304664
بدینوسیلهازکلیهصاحبانسهامشرکتتولیدیصنایعبرقاصفهانکلید(سهامیخاص)دعوتمیگرددتادر
جلسهمجمععمومیفوقالعادهشرکتکهراسساعت 10صبحروزسهشنبهمورخه 1397/6/6درمحلکارخانه
شرکتواقعدرشهرکصنعتیجیانتهایخیابانچهارم  ،پالک 113تشکیلمیگرددحضوربههمرسانند.
دستورجلسهمجمععمومیفوقالعاده:
افزایشسرمایهشرکت
هیئت مدیره شرکت اصفهان کلید

ارزندهای در مورد موضوع مشــاورههای
ازدواج و کارگاههــای مهارتهــا که در
اقدامــات وزارت ورزش و جوانان وجود
دارد استفاده شود و با برررسی کارشناسانه
مسائل ،طرحی قابل اجرا و الزام آور برای
دســتگاهها تدوین شــود.رضوی افزود:
در این طــرح باید موضوعــات مربوط به
انتخاب آگاهانه از بحث مشاوره تا آموزش،
تسهیالت که پیگیری آن به عهده وزارت
ورزش و جوانان اســت ،کمــک به خرید
جهیزیه و اقدامات مربوط به ازدواج آسان
و مسکن جوانان شامل وام قرضالحسنه،
وام مســکن و حمایتهــای مربــوط به
برگزاری مراســم در نظر گرفته شــود و
اقدامــات فرهنگی متناســب و اقدامات
دستگاه های مختلف با دقت بررسی شود.
وی در ادامه با مطرح کردن این سوال که
آیا در صورت فراهم شــدن لوازم اجرایی
این قانون ،مشکل ازدواج جوانان برطرف
خواهد شد یا نه؟ گفت :مجموعه دولت و
کارشناسان باید پاسخ این سوال را بررسی
کنند و بازنگری در این قانون ضرورت دارد.
در حالی  ۱۳سال از تصویب قانون تسهیل
ازدواج میگذرد کــه تغییرات اجتماعی،
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی عمدهای در
کشور ،به ویژه بین نسل جوانان و نیازهای
آنها ایجاد شده است و در عین حال روند
اجرایــی چنین تصمیمــات و قوانینی با
سواالت جدی رو به رو اســت؛ حال باید
دید برای حل مشکل جوانان که براساس
آخرین آمار و دادهها بیــش از  ۲۵درصد
جمعیت کشور را شــامل میشوند ،چه
اقدامــات و برنامهریزیهای کاربردی در
دستورکار قرار خواهد گرفت؟

خبر ویژه
مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران خبر داد:

ساخت مدرسه سبز در تهران

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران با بیان اینکه
در آموزش و پرورش ،تولیگری ســاخت مدارس
سبز به سازمان نوسازی مدارس سپرده شده است،
گفت :قصد داریم در تهران ابتدا یک مدرســه را بر
مبنای اصول مدیریت سبز طراحی کرده و بسازیم.
علی شهری درباره روند ســاخت «مدارس سبز »
در پایتخت اظهار کرد :مدارس سبز در قالب حفظ
محیط زیست و بهینهسازی مصرف در انرژی و آب
اســت .در حال حاضر با معضالت زیست محیطی
روبهرو هستیم و باید فرهنگ حفظ محیط زیست
در مدارس شــکل بگیرد .وی افزود :باید آموزش
مسائل محیط زیستی برای دانشآموزان ،مربیان
و اولیا به صورت جدی پیگیری شــود و آموزش و
پرورش میتواند پایگاه خوبی برای آموزش اصول
زیستمحیطی باشــد .مدیرکل نوسازی مدارس
اســتان تهران با بیان اینکه در آموزش و پرورش،
تولیگری ساخت مدارس سبز به سازمان نوسازی
مدارس سپرده شده است ،اظهار کرد :براین اساس

سازمان نوســازی باید از ابتدا در ساخت مدارس،
فاکتورهای مدیریت ســبز را اعمــال کند .طبق
این طرح باید مــدارس را از ابتدا طوری بســازیم
که به کاهش مصرف انــرژی ،کاهش مصرف آب،
تامین فضای ســبز در محوطه و برخورداری از نور
مناسب منجر شود .شهری ادامه داد :عالوه بر این،
بعد از بهرهبرداری مــدارس ،دانشآموزان باید در
بهینهسازی مصرف آب ،برق و انرژی آموزش دیده
و کمک کنند تا در نهایت محیط زیســت پایداری
داشته باشیم که این فرهنگ ســازی باید در کل
کشور انجام شود.وی با بیان اینکه ما قصد داریم در
تهران ابتدا یک مدرسه را بر همین مبنا طراحی و
اجرا کنیم ،گفت :باید دستگاههای ذیربط در برنامه
مدیریت سبز همراه ما باشند؛ به عنوان مثال محیط
زیســت ،ادارات آب و فاضالب و برق باید پای کار
بیایند و کمک کنند تا این پروسه را در تعدادی از
مدارس تهران پیاده کنیم.مدیرکل نوسازی مدارس
استان تهران افزود :در پروســه مدیریت سبز سه
دسته اقدام بی هزینه ،کم هزینه و پر هزینه وجود
دارد که طبق برنامه زمانبندی میکنیم و به تدریج
اقدامات اساسی را انجام میدهیم.

فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار

آب به «چشمهعلی» برگشته است؟!

چشمه ای که با تانکر آب شد!

میخندد و میگوید« :حرف تازهای نیست ،همه
یدانند یک روز شهرداری با تانکر آب آمد ،حوضچه
م
جلوی چشمهعلی را پُر آب کرد و رفت ،فردایش هم
روزنامهها گفتند آب به چشمهعلی برگشت».این
فقط یک روایت از حرفهای ضد و نقیضی است که
برای چشمه خشک شده در ضلع شمالی چشمه
علی و در مقابل کتیبه فتحعلیشاهی بیان میشود.
ن روزها آنقدر با یکدیگر متضادند
حرفهایی که ای 
که نمیدانیم کدام را میتوان باور کرد .به گزارش
ایسنا ،داستان امروز آب چشمه علی فقط همان آبی
نیست که علت نبودنش را خشکسالی بدانیم؛ بلکه
کشمکشهایی که آب چشمهعلی در طول حدود
یک سال گذشــته تا امروز و بازی خشک شدن و
برگشت آبش را شاید هیچ رودخانه یا حوضچ ه آب
طبیعی دیگر به خود ندیده باشدیا حتی همین قول
و قرارهای نصفه و نیمه مترو و کارشناسانش که هر
بار زمانی را برای برگشت آب قرار گذاشتند و آخرش
نشد تا اینکه یک روز شــهرداری خبر داد آب به
چشمه برگشت و ماجرای چشمهعلی این بار جور
دیگری رقم خورد و حتی میراث فرهنگی استان
تهران هم به راحتی آن را قبول کرد و خدا را شکر!
حاال دیگر ماجرای آب چشمهعلی را همه میدانند؛
از نانوای محلــه گرفته تا چوببــر ،میوهفروش و
نوجوانانــی که بــاز هم پاتــوق آبتنیشــان را
پیداکردهاند و حتی چند ده کیلومتر این طرفتر،
کارمندان شهرداری در تهران و حاال هم که حرف به
گوش رسانهها رسیده . ...
شــنیدن همین یک جمله یعنی «چشمه علی
را با آب تانکر پر کردهاند تا دهان شما رسانهها را
ببندند» کافی است تا راهی چشمهعلی شهرری
شویم .از گرمای هوا قدری کم شده و نوجوانان
و کودکان همراه خانوادههایشــان در حوضچه
کوچک ضلع جنوبی چشــمهعلی که آب آن تا
باالی زانوی نوجوانان میرسد ،آبتنی میکنند.
اما بخش شمالی چشــمه که درست زیر کتیبه
فتحعلیشاهیقرارگرفتهراآبلجنسبزرنگیدر
حدچندمیلیمترپرکردهوموشهاازسرورویش
باال میروند ،مقیاس میزان آب طبق دســتگاه
سنجش میزان آب ،در این بخش از چشمه حتی
به یک میلیمتر هم نمیرسد.پرسوجویمان را از
همان جا و نوجوانانی که به نظر میرسد هر روز
مهمان آب چشمهاند ،شروع میکنیم.
ازشنیدههایممیگویم؛«شنیدهایکهآبچشمه
را با تانکر آب پر کردهاند؟»یکی از بومیهای محله
که چند دهه از زندگی خود را در این منطقه بوده،
ایناتفاقراتاییدمیکندوقسممیخورد«:بهخدا
به چشم خودم دیدم که با تانکر آب داخل چشمه
ریختند و انگشت اشــارهاش بخش چشمه زیر
کتیبهفتحعلیشاهیرانشانمیدهد».
پیام  ۳۴ساله ،میگوید« :حرف تازهای نیست،
همه میدانند یک روز شهرداری با تانکر آب آمد،
حوضچه جلو چشــمهعلی را پُر آب کرد و رفت،
فردایش هم روزنامهها گفتند آب به چشمهعلی
برگشت».ولی این همهای که پیام میگوید شامل
چند نفر از قدیمیهای محله نمیشود.
نانوایی مقابل چشــمهعلی ،به شنیدههایمان
میخندد و میگوید« :نه خانم! چطور میشود
با تانکر آب را داخل چشمه ریخت؛ اصال حرفش
خندهدار است! من که چیزی ندیدم».
دورهمی پیرمردهای محله را در ورودی کارگاه
چوببری مقابل چشمه به هم میریزم و بعد از
سالم و احوالپرسی پدرانهشان میپرسم« :راست
است که شــهرداری با تانکر ،آب داخل چشمه
ریخته؟» یکی ریز میخندد و دیگری که صورت
مهربانتری دارد ،با سرش تایید میکند .اما باز
همگی یکی از جمع خودشان را نشان میدهند و
میگویند از حاجی بپرس؛ او همه چیز را از چشمه
میداند .حاجی با بیش از ۸۰سال سن و این حرف
که در همین محله به دنیا آمــده و به امروزش
رسیده و از معدود مردم محله است که کاوشهای
اشمیت را هم در منطقه به چشم دیده ،این حرف
را رد میکند و میگوید« :چه کسی این حرف را
گفته؟! من که چیزی ندیدم .یادم نیســت چند
روز پیش بود ،اما یک روز آمدم دیدم چشمه آب
دارد .اول به خاطر کار مترو آب چشمه قطع شد،
اما گفته بودند با پایان کار مترو ،آب برمیگردد،
خوب برگشت».
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