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اهداي زندگي
را باور كنيم
«امكانات مهياس��ت اگر كوتاهي
كني��م ،خودم��ان مقصري��م»
ميخواس��تيم از همي��ن جمل��ه
شروع كنيم و بعد از كلي صغري
و كب��ري چيدن به اي��ن نتيجه
برس��يم ك��ه فق��ط كافي اس��ت
آس��تين هم��ت را ب��اال بزنيم تا
همنوعان م��ا ديگر در اين زمينه
مش��كلي نداشته باشند ،اما نتايج تحقيقها و بررسيهايي كه در محلههاي
منطقه انجام داديم آب س��ردي روي س��رمان ريخت .باورمان نميشد كه
هن��وز حدود نيمي از ش��هروندان ما اص ً
ال به موضوع «اه��داي خون» فكر
نميكنند .مگر ميش��ود تاكنون درباره انتقال خون چيزي نشنيده باشيم!
به هرحال مسئله مرگ و زندگي است و در بهترين حالت مرز بين سالمت
و بيماري را ترس��يم ميكند ،اما به نظر ميرس��د كه هنوز اهميت موضوع
در جامعه جايگاه مناس��ب قرار ندارد .ش��ايد خيلي از ما هنوز به درس��تي
نميداني��م كه خون اهدايي م��ا ميتوانند واقعاً انس��اني را از مرگ حتمي
نجات دهد .ببخش��يد كه حرفهايمان كمي ش��عاري اس��ت ،اما تا به حال
فكر كردهايم كه ممكن است خداي ناكرده روزي خودمان هم به خون نياز
داش��ته باشيد .جاي هيچ اما و اگري نيس��ت خيلي از همين نيازمندان به
خون من و ش��ما ،روزي سالم بودند .البته نميتوان هم كوتاهيها را گردن
ش��هروندان انداخت ،چون بدون تعارف نه اطالعرساني دقيقي در اين باره
انج��ام ميش��ود و نه هيچ نهاد و گروهي ب��راي نهادينه كردن اين فرهنگ
برنامهريزي جامعي دارد .مهمتر از همه اينكه بررس��يهاي همشهري محله
نش��ان ميدهد اگر پايگاههاي انتقال خون بيش��تري در مناطق شهر فعال
باش��ند عالوه براينكه شهروندان غيرمس��تقيم به اين كار تشويق ميشوند،
اف��رادي كه به دليل كمبود وقت ،به مراكز انتقال خون نميروند ديگر هيچ
مشكلي نخواهند داشت.

چهره هفته
كيهان ضيايي مهر؛ خير هممحله اي

حمايت مستمر از  450كودك
چه��ره اين هفت��ه ما ،مدير مؤسس��ه «رويش نهال جوان» اس��ت« .كيهان
ضيايي مهر» كه ليس��انس روانشناسي باليني و مش��اوره دارد سال 1385
مؤسس��ه غيردولتي رويش نهال جوان را با هدف پيش��گيري از آسيبهاي
اجتماعي به ثبت رساند .هدف اختصاصي اين مؤسسه ارتقاي كيفي و كمي
زندگي كودكان بيسرپرس��ت از نوزادي تا  18س��ال است .حمايت كودكان
در معرض آس��يب و آس��يب ديده بهوي��ژه كودكان كار و خياب��ان و ارتقاي
فرهنگي ،اجتماعي و تحصيلي خانواده آنان هم از ديگر اهداف اين مؤسس��ه
به حس��اب ميآيدمدير بازنشسته مركز اجتماعي رفاهي سازمان بهزيستي،
حذف و كاه��ش و تغيير كار كودكان با ايجاد مكانهاي آموزش��ي منطبق
با ش��رايط جامعه را از جمله برنامههاي مؤسس��ه بي��ان ميكند و ميگويد:
«ارائه خدمات مش��اورهاي ،م��ددكاري و مهارتآموزي و
كارآفريني و توانمندس��ازي ك��ودكان و خانواده آنان و
همچنين شناسايي خانوادههاي معتادان و ارائه خدمات
پيشگيرانه به كودكان اين خانوادهها از ديگر برنامههاي
مؤسس��ه نه��ال رويش اس��ت » .او همكاري در
اجراي طرحهاي پژوهشي و ميداني در زمينه
ش��ناخت و پيش��گيري و كاهش آسيبهاي
اجتماعي با سازمانهاي دولتي و غيردولتي
را از مهمتري��ن كاره��اي مؤسس��ه عنوان
ميكن��د و ميگويد« :اكنون اين مؤسس��ه
2دفتر در فرحزاد و يك دفتر در منطقه 19
دارد كه نتيجه اين فعاليتها حمايت مستمر
از  450كودك و  600خانواده آنان است».
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گزارش خبری
همايش بزرگ محلهاي درسراهاي محله
برگزار ميشود

محله خوب ،زندگي مطلوب

هماي��ش بزرگ محلهاي ب��ا همكاري
خانههاي پژوهش درس��راهاي محله
برگزار ميش��ود .به گ��زارش خبرنگار
همش��هري محل��ه« ،مريم حس��ني»
مدي��ر اداره مطالع��ات ش��هرداري
منطقه گفت« :اين همايش با موضوع
ابع��اد اجتماع��ي و فرهنگ��ي محلي
خ��وب و ابع��اد اجتماع��ي و فرهنگي
زندگي مطلوب برگزار خواهد ش��د».
حس��ني ب��ا بيان اينكه عم��وم ش��هروندان ميتوانند در اين
مسابقه شركت كنند ،افزود« :ش��هروندان ميتوانند مقاالت
خود را در زمينه ويژگيهاي محله خوب ،ش��يوههاي جمعي

رس��يدن به محله خوب با توج��ه به ظرفيتهاي
موجود در محله ،اهميت داش��تن محله خوب و
تأثير آن در زندگي س��اكنان ،شناس��ايي عناصر
مطل��وب هويتبخ��ش محل��ه ،معرفي طر حهاي
اجتماع��ي و فرهنگ��ي موفق محله كه توس��ط
اهال��ي و با مش��اركت آنان انجام ش��ده اس��ت،
ارس��ال كنند».مدي��ر اداره مطالع��ات گف��ت:
«ش��هروندان ميتوانن��د آث��ار و گزار شهاي 5
تا 7صفح��هاي خ��ود را در قطع آـ 4
تا20م��رداد ب��ه دبيرخان��ه خانههاي
پژوه��ش درس��راهاي محله ي��ا اداره
مطالعات اجتماع��ي و فرهنگي منطقه
ارس��ال كنن��د ».عم��وم عالقهمندان
براي شركت در اين مسابقه ميتوانند
براي كس��ب اطالعات بيشتر با شماره
اداره مطالع��ات منطق��ه 22345912
و  22346080داخل��ي  460تم��اس
بگيرن��د .وي معتقد اس��ت كه اجراي چني��ن طرحهايي در
محله به ش��هروندان انگيزه ميدهد تا با ن��گاه دقيقتري به
محلهش��ان توجه كنند.

خبر عکس
سنت زيباي افطاري دادن
از سنتهاي حسنه ماه مبارك
رمضان برپايي سفرههاي افطار
با حضور اعضاي خانواده ،فاميل،
همسايهها و آشنايان و حتي گاهي
غريبههاست .هفته گذشته اين سنت
نبوي به همت مسئوالن كانونها و
معتمدان محله توحيد و مشاركت
هنرجويان و اعضاي كانونها و اهالي
اين محدوده از منطقه در سراي
محله توحيد برپا شد.

شنبه
تئاتر شاد وموزيكال گرگ مهربون

فرهنگسراي ابنسينا براي بهينه كردن
اوقات فراغت كودكان و نوجوانان ،تئاتر
شاد و موزيكال «گرگ مهربون» را به
نويسندگي و كارگرداني «مهرداد قرآن
كيش» و بازي نيلوفر ابراهيمي ،پريا
رضايي و سعيده فرهمند روي صحنه
برده است .عالقهمندان براي تماشاي
اين تئاتر كودك ميتوانند تا 22مرداد
ساعت  16:30به شهرك قدس ،خيابان
ايران زمين شمالي مراجعه كنند.

يكشنبه
برپايي نشست شعر و ترانه

فرهنگسراي ابنسينا براي
ايجاد پايگاهي ادبي براي
مخاطبان منطقه و استعداديابي
و پرورش آنها روزهاي
يكشنبه ساعت  18اقدام
به برگزاري نشست شعر و
ترانه ميكند .شما براي كسب
اطالعات بيشتر ميتوانيد با
شمارههاي 8ـ 88366366
تماس بگيريد.

دوشنبه
جشنواره شكوفا برگزار ميشود

دومين جشنواره شكوفا با
شعار «حماسه سياسي و حماسه
اقتصادي» برگزار ميشود .اين
جشنواره با ايجاد 7كانون با نامهاي
وبالگنويسي ،رسانه ديجيتال،
بازيهاي رايانهاي ،طراحان گرافيك،
موبايل ،رباتيك و توسعه مهارتهاي
رايانه در 3سطح محله ،منطقه و شهر
تهران برگزار ميشود.

خبر در هفته
سهشنبه
پرورش گياهان

مركز آموزش و مشاوره گل و گياه شهرداري منطقه،
كالس پرورش زعفران و خواص ميوههاي قرآني را
براي شهروندان برگزار ميكند .اگر عالقهمند به
شركت در اين كالسها هستيد ميتوانيد سهشنبه
15مرداد ساعت 11به اين مركز در سعادتآباد،
بلوار دريا ،بوستان دالوران ،مركز آموزش و مشاوره
گل و گياه شهرداري منطقه مراجعه كنيد يا با شماره
 88685152تماس بگيريد.

خبر عدد

40

چهارشنبه
كالس روانشناسي

سراي محله شهرك قدس براي افزايش ميزان آگاهي
اهالي محل درخصوص مسائل مختلف ،كالسهاي
روانشناسي برگزار ميكند .شهروندان عالقهمند
به شركت در اين كالسهاي گروهي ميتوانند
چهارشنبههاي هر هفته ساعت  10تا  12به سراي محله
شهرك قدس مراجعه كنند.

مترمربع ديوارهاي خيابان كوثر س��وم پاكسازي شد .به گزارش خبرنگار همشهري محله،
اداره زيباس��ازي ناحيه 6ش��هرداري براي رفع آلودگي بصري اقدام به پاكسازي ديوارهاي
خيابان ستارخان ،با دستگاه مكانيزه كرد.

