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تعامل براي
مردم!
ب��دون هي��چ ام��ا و اگ��ري ،بايد
بپذيري��م ك��ه اين روزه��ا كمتر
رس��انه مكت��وب و مج��ازي
وج��ود دارد ك��ه ه��ر روز در آن
ب��ه موضوعهاي��ي چون توس��عه
حملونقل عمومي ،اتوبوسهاي
پرس��رعت و واگنه��اي مت��رو،
آلودگ��ي ه��وا و ترافيك و خيلي
مس��ائل ديگر حملونقل شهري نپردازند؛ به هر حال وقتي بخش عمدهاي
از اعتبارات شهرداري تهران در سالهاي اخير بهويژه سال  92براي توسعه
حملونق��ل عمومي هزينه ميش��ود ،نبايد انتظاري غير از اين داش��ت ،اما
هنوز تا رس��يدن به شرايط مطلوب فاصله داريم و اين وضعيت را به خوبي
ميتوان در نظرات كارشناسان و مسئوالن ترافيكي شهر تهران ديد.
ش��ايد اگر كمي به عقب برگرديم ،حتماً يادمان میآید كه در س��الهاي
نه چندان دور براي س��وار شدن در اتوبوسهاي زهوار دررفته قديمي بايد
هفتخوان رس��تم را ميگذرانديم .اتوبوسهايي كه جاي س��وزن انداختن
در آن نبود و هرنيم س��اعت يك بار سرو كلهش��ان در ايستگاهها پيداشان
ميش��د ،اما ح��اال ديگر همه چيز تغيير كرده و به همت مديريت ش��هري
تحول بزرگ��ي در ناوگان حملونقل عمومي بهويژه اتوبوس��راني ش��هر به
وجود آمده كه افزايش خطوط اتوبوسهاي تندرو نقطه عطف اين تحوالت
اس��ت ،خدمات نويني كه روز به روز گسترش مييابد تا پايتختنشينان در
كمترين زمان ممكن به آساني درشهر تردد كنند .مهمتر از همه اينكه اين
خدمات در اس��تفاده بيش��تر ش��هروندان از اتوبوسها تأثير بااليي گذاشته
است ،اما با تحريمهاي دولتي كه در سالهاي اخير مديريت شهري تهران
با آن روبهرو ش��د ،مسائل بسياري س��د راه توسعه حملونقل عمومي شده
كه اميدواريم در دولت يازدهم جدي گرفته شود تا پايتختنشينان با خيال
آسودهتري در شهر تردد كنند ،شهري كه ترافيك و آلودگي كمتري داشته
باشد .باوركنيد اين حق همه شهروندان است.

چهره هفته
راما دزفولي /استاد دانشگاه

ويژگيهاي مثبت منطقه حفظ شود
چهره اي��ن هفته ما «راما قلمبر دزفولي» عضو هيئت علمي دانش��گاه
علمي واحد پرديس ،اس��ت .اين هممحلهاي كه عضو نظام مهندس��ي
س��اختمان و جامعه مهندس��ان شهرس��ازي اس��ت .درباره محله خود
ميگويد«:منطقه ما از نظر ش��هري محلههاي مختلفي دارد كه هريك
از آنه��ا را ميتوان با توجه به ويژگيهاي خاص آن مورد
بررس��ي قرار داد .مث ً
ال در مح��دوده پل مديريت كه
مكاني جديدالتأسيس است وضعيت مناسب است و
يا خيابان عالمه جنوب��ي كه در آن زندگي ميكنم،
خيابان خوبي اس��ت ،اما اگر ساختوساز بيرويه در
اي��ن منطقه ادامه داش��ته باش��د ش��ايد در اين آينده
نتوانيم چنين وضعي داشته باشيم».دزفولي كه مدتي
مس��ئوليت ارزيابي اجتماعي طرحهاي شهرداري
منطقه را بر عهده داش��ته اس��ت ،درباره منطقه
ميگويد« :مجاورت با بزرگراههاي اصلي ش��هر
از ن��كات مثبت اين منطقه اس��ت كه اميدوارم
ب��ه مرور و به دليل مجوز ساختوس��ازها باعث
پايين آمدن كيفيت زندگي ساكنان نشود».اين
اس��تاد دانش��گاه هممحلهاي در طرحهايي مثل
رصدخانه ش��هري تهران ،طرح اطلس كالنشهر
ته��ران و حوزه اطالعات مكان��ي ،طرح مختلف
ارزياب��ي اجتماعي وطرح جام��ع تفصيلي جديد
شهر تهران با شهرداري تهران همكاري داشته است.
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گزارش خبری
در شركت آبفاي منطقه انجام داد

برپايي سامانه مديريت انرژي
رئيس گروه مديري��ت مصرف و انرژي
آبف��اي منطق��ه يك از برپايي س��امانه
مديريت انرژي بر مبناي استاندارد ايزو
 5001در ش��ركت آبف��اي منطقه يك
خبر داد.
به گزارش خبرنگار همش��هري محله،
«رامب��د محمدي ي��ار» با اع�لام اين
خب��ر گفت«:براي برپايي اين س��امانه
اقدامات��ي همچون ممي��زي داخلي و
جامع ان��رژي و همچنين برگزاري جلس��ات بازنگري مديريت

براي تعيين خطمش��ي و نظام نامه مديريت انرژي
انجام ش��ده كه با توج��ه به اجراي اي��ن اقدامات،
اميداوريم تا پايان ش��هريورماه سال جاري شركت
موفق به كس��ب مدرك اس��تاندارد مديريت انرژي
ايزو  50001شود».
دبي��ر كميته مديريت مصرف آبف��اي منطقه افزود:
«ممي��زي جام��ع انرژي ب��راي ارزياب��ي مصرف و
درجهبن��دي انرژي در س��اختمانهاي ش��ركت از
پايان س��ال گذشته و با توجه به اهميت
بهبود الگوهاي مصرف آغاز و هم اكنون
با پايان اين ممي��زي ،عمليات تجزيه و
تحليل و بهبود شاخصها در اين زمينه
آغاز ش��ده اس��ت ».محمدي يار در باره
تدوين خطمش��ي ونظ��ام نامه مديريت
انرژي گفت« :خوش��بختانه با برگزاري
جلس��ه بازنگري مديريت بحث و تبادل
نظر در اين زمينه انجام و اين خطمشي
نيز بهزودي تدوين و اجرا ميشود».

خبر عکس
درماه مهماني خدا ،اتفاقات
بسيار خوبي در منطقه ما رخ داد كه
هريك از از آنها ظرفيت نوشتن يك
گزارش مفصل و گزارش تصويري
دارند ،اما بضاعت نشريه ما همين 16
صفحه است كه چند صفحهاي هم به
آگهيها اختصاص دارد .براي همين
در آخرين شماره ماه رمضان تصميم
گرفتيم فقط يكي از اين عكسها را
بهعنوان عكس خبر يادگاري چاپ
كنيم.

شنبه
تئاترببينيد

برنامه باشگاه تئاتر ايران زمين فرهنگسراي
ابنسينا روزهاي شنبه به اجراي تئاتر اختصاص
داده شده است .اگر به تماشاي تئاتر عالقهمند
هستيد ميتوانيداز ساعت  17/30به سالن
آمفيتئاتر فرهنگسراي ابنسينا به نشاني
ابتداي خيايابان ايران زمين شمالي روبهروي
بيمارستان بهمن مراجعه كنيد.

دوشنبه
برپايي نمايشگاه نقاشي

نگارخانه شيرين و فرهاد اقدام به برگزاري نمايشگاه
نقاشي گروهي كرده است .در اين نمايشگاه  40تابلو از آثار
«زهرا رجحان»و «نسيم منتظري» به نمايش درآمده است.
عالقهمندان براي بازديد از اين آثار ميتوانند دوشنبه 21
مرداد به نشاني كوي نصر بين خيابانهاي  34و  36پالك 235
نگارخانه شيرين و فرهاد مراجعه كنند.

خبر در هفته
سهشنبه
مثنوي معنوي تفسير ميشود

سلسله نشستهاي پاتوق فرهنگي سهشنبهها در فرهنگسراي
ابنسينا برپا ميشود .اين برنامه برايآشنايي مخاطبان با مفاهيم
عرفاني مثنوي معنوي و ارتقاي دانش همشهريان در خصوص
موضوعات فرهنگي ،هنري ،اجتماعي ،فلسفي تدارك ديده شده
است .در اين پاتوق فرهنگي دكتر علي رافعي ،استاد دانشگاه و
پژوهشگر عرفان اسالمي يه پرسشهاي مخاطبان پاسخ ميدهد.
شهروندان براي حضور در اين پاتوق فرهنگي ميتوانند ساعت
 17:30به فرهنگسراي ابنسينا مراجعه كنند.

خبر عدد

18

چهارشنبه
برگزاري كالس روانشناسي

سراي محله شهرك قدس براي باالبردن
آگاهي اهالي محله در خصوص مسائل
مختلف كالسهاي روانشناسي برگزار
ميكند .شهروندان عالقهمند به شركت
در اين كالسهاي گروهي ميتوانند چهار
شنبه هر هفته از ساعت  10تا  12به
سراي محله شهرك قدس مراجعه كنند.
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