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اجراي تئاتر برفرس تندرو

شهرآرا

چهارشنبه  13آذر  1392شماره 485

استقبال سفرا و هنرمندان از تئاتر «برفرس تندرو» كه به مناسبت محرم
در مرك��ز همايشهاي ب��رج ميالد تهران اجرا ميش��ود ،خ��ارج از انتظار
بود و فقط در  ۴ش��ب اجراي اين نمايش ،بس��ياري از س��فرا و هنرمندان
اي��ن نمايش را تماش��ا كردند و ب��ازي بازيگران آن را س��تودند .به گزارش

همشهري محله ،نمايش «بر فرس تندرو»كاري از محسن معيني ،برگرفته
از متن «گنجينه االس��رار» عمان س��اماني اس��ت كه با ب��ازي مهدي فقيه،
پرديس افكاري و ...اجرا ميش��ود .همچنين چنگيز جليلوند نيز با صداي
امام حسين(ع) و حضرت عباس(ع) در اين نمايش حضور دارد.

رويدادهاي تازهاي
در راه است

امس�ال در طرح توس�عه تعاونيهاي
محلي اتفاق�ات ت�ازهاي خواه�د افتاد.
راهان�دازي پاي�گاه اينترنت�ي اطالعات
تعاونيه�ا با ام�كان دسترس�ي مناطق
بيس�تودوگانه ،تدوي�ن كتابه�اي
آموزش�ي در حوزه تخصص�ي تعاونيها
با هم�كاري واحدهاي دانش�گاهي براي
تأمي�ن منابع آموزش�ي يكپارچ�ه براي
ش�هروندان و ثبت تعاوني پش�تيبان در
هر منطقه براي راهنمايي و هدايت ديگر
تعاونيهاي محلي در زمينه تأمين منابع
اوليه و بازاريابي در مقياس ش�هر تهران
است.

طرح توسعه تعاونيهاي محلي از سوي سازمان رفاه و خدمات
اجتماعي شهرداري تهران آغاز شده است

شهروند توانمند
راحلهعبدالحسيني

طرح «توسعه تعاونيهاي محلي» طرحي براي شهروندان در مقياس محلي است كه به همت سازمان
رفاه و خدمات اجتماعي ش�هرداري تهران در حال اجراس�ت تا براي پايتختنش�ينان اش�تغال پايدار
ايجاد كند .س�ال گذشته براي نخستين بار طرح كليد خورد و از طريق شناسايي ظرفيتهاي اجتماعي
ش�هروندان محلههاي تهران ،به كارگيري تس�هيلگران محلي و در نهايت توانمندس�ازي ش�هروندان،
88تعاوني محلي در مناطق بيس�ت و دوگانه شكل گرفت .اما اين طرح فقط به همين جا ختم نميشود.
ت�داوم فعاليت تعاونيهاي محلي و س�ازماندهي آنها در قالب اتحاديهه�اي توليدي ،توزيعي و خدماتي
هدف متعالي طرح است .شهرداري تهران با نگاه شهروندمحور سعي دارد با راهاندازي تعاونيهاي محلي
در توليد و توسعه جامعه و توانمندسازي شهروندان سهيم باشد .در اين گزارش با ما همراه باشيد تا از
كم و كيف تشكيل تعاونيهاي محلي آشنا شويد.

ثبت تعاوني محلي
آموزش در خانههاي كارآفريني
بعد از نيازس��نجي و مهارتآم��وزي ،حاال نوبت
وقتي اس��م تعاوني ب��ه ميان ميآيد ،مش��خص
است كه ش��هروندان ركن اصلي ماجرا هستند .قدم ثبت تعاوني است .مرحلهاي كه ممكن است قدري
اول از همين جا برداش��ته ميش��ود .در طرح توسعه طوالني يا هزينه بر باش��د .اما خوشبختانه يكي از
تعاونيهاي محلي قرار است خود شهروندان با آموزش مزاياي اين طرح همين اس��ت كه س��ازمان رفاه و
و مشاورههاي صحيح كه از سوي خانههاي كارآفريني خدم��ات اجتماعي ش��هرداري تهران ب��راي ثبت
به آنها داده ميش��ود ،تعاوني تش��كيل دهند« .زيبا تعاونيهاي محلههاي ش��هر تهران اقدام ميكند تا
شهابي» مدير توسعه تعاوني سازمان رفاه و خدمات هم زمان فرايند مج��وز تعاوني را كوتاه كند و هم
هزينهها را كاهش دهد« .ش��هابي»
اجتماعي شهرداري تهران ميگويد:
ميگويد« :با وجود اين تس��هيالتي
«ش��هروندان از ابتدا تا انتهاي طرح،
كه در نظر گرفته شده و موانع ثبت
نق��ش اول را ب��ازي ميكنن��د و ما
تعاونيها برداشته شده ،بايد تأكيد
فقط بهعنوان تس��هيلگر وارد ميدان
كنم كه هدف ما در اين طرح فقط
ميشويم .توانمندسازي شهروندان،
ثبت تعاوني نيست .توانمندسازي و
كاه��ش آس��يبهاي اجتماع��ي و
اش��تغالزايي براي اعضاي تعاونيها
جل��ب مش��اركتهاي اجتماع��ي از
زيبا شهابي
مدنظر ماس��ت .بع��د از معرفي به
جمله اهداف سازمان رفاه شهرداري
وزارت تعاون و ثبت ،تعاوني محلي
است .راهاندازي تعاوني هر 3هدف را
پوش��ش ميدهد .ضمن اينكه طرحي اجتماع محور ديگ��ر داراي ش��خصيت حقوقي اس��ت و ميتواند
است ».آموزش و مشاوره در خانههاي كارآفريني براي فعاليت كند».
مدير توس��عه تعاوني س��ازمان رف��اه و خدمات
توانمندس��ازي شهروندان صورت ميگيرد و تشكيل
تعاوني به ايجاد اشتغال منجر ميشود كه خود يكي اجتماعي شهرداري تهران سازماندهي تعاونيها در
از راههاي كاهش آسيبهاي اجتماعي است .سرفصل قالب اتحاديه را گام مهمي بر ميشمرد و ميگويد:
آموزش درباره تعاونيها در مناطق بهصورت يكپارچه «نخس��تين اتحاديه كس��ب و كار با موضوع توليد
انجام ميش��ود .ش��هروندان هر محله بنابر شرايط و فرش و تابلو فرش در منطقه 17شهرداري تشكيل
تصميم خود تعاوني تشكيل ميدهند كه آموزشهاي ش��ده و به عضويت اتحاديه قاليبافان ش��هر تهران
تخصصي را ميطلب��د .بهعنوان مث��ال در منطقه 9درآمده اس��ت .پيشبيني ما اين است كه تا پايان
بيشتر تعاونيها در زمينه پوشاك و در منطقه22در س��ال بيش از  10اتحاديه متش��كل از تعاونيهاي
محلي در شهر تهران ايجاد شود».
زمينه گردشگردي است.

اشتغالزايي
اعضاي تعاوني با گذراندن دورههاي آموزشي و
مش��اوره ،مهارت الزم براي عرضه فعاليت خود را
دارند .اما كجا و چگونه؟ پاس��خ اين پرس��ش هم
در اين طرح نهفته اس��ت .تأمي��ن فضاي فعاليت
درس��راهاي محله و خانهه��اي كارآفريني ،تأمين
غرف��ه در بازارچههاي محلي براي ارائه محصوالت
توليدي ،تدارك ديده ش��ده اس��ت .در اين طرح
بازارياب��ي و عرضه محصوالت توليدي تعاونيها به
بازار از مهمترين برنامههاي شهرداري تهران است.
سازمان رفاه شهرداري طرح توسعه تعاونيهاي
محلي را با مشاركت جهاد دانشگاهي دانشگاه علوم
پزش��كي تهران ،جهاد دانش��گاهي دانشگاه شهيد
بهشتي و جهاد دانشگاهي دانشگاه خوارزمي اجرا
ميكند.
شهروندان را رها نميكنيم
«رمض��ان لطف��ي» مع��اون توانمندس��ازي و
مش��اركتهاي مردمي س��ازمان رف��اه و خدمات
اجتماع��ي ش��هرداري تهران با اش��اره ب��ه اينكه
تعاونيه��اي ش��كل گرفته
2ويژگي منحصربهفرد دارند،
ميگوي��د« :نخس��ت اينكه
تعاون��ي در مقي��اس محلي
ش��كل گرفت��ه و دوم اينكه
تس��هيلگران محل��ي و افراد
ذي نف��وذ و معتمدان محله
رمضان لطفي
در اي��ن فراين��د مش��اركت
دارند .اين م��وارد تداوم فعاليت تعاوني را تضمين
ميكند و از احتمال انحالل آن در آينده ميكاهد».
وي با تأكيد بر اينكه ش��هرداري در اين طرح از
ابت��دا تا انتها با اعضاي تعاوني همراه اس��ت ،ادامه
ميدهد« :به هيچ عنوان شهروندان را در اين طرح
رها نميكنيم .بعد از تسهيل براي ثبت تعاوني ،در
حوزه بازار هم ورود پيدا كرديم .راهاندازي فروشگاه
دائم براي ارائه محصوالت ،برگزاري تور كارآفريني،
همكاري با سازمان آموزش فني و حرفهاي و ايجاد
فرصتهاي ش��غلي در اين طرح لحاظ شده است.
ما با شهروندان ارتباط مويرگي داريم».

دسترسي آسان

راههاي آساني براي ثبتنام شهروندان
براي تش�كيل تعاونيهاي محلي در نظر
گرفته شده است .همه مراحل هم رايگان
است.
شهروندان مناطق ،18 ،17 ،10 ،9 ،5 ،2
21و:22

 .1مراجعه به خانه كارآفريني سراهاي محله
 .2مراجعه به اداره اجتماعي و فرهنگي نواحي
شهرداري منطقه
 .3مراجعه به واحد كارآفريني و توانمندسازي
مركز خدمات اجتماعي منطقه
 .4تماس با جهاد دانشگاهي دانشگاه شهيد
بهشتي
 .5ارسال پيامك شامل نام و نام
خانوادگي و شماره منطقه به شماره
300009900333770

شهروندان بقيه مناطق:

 .1مراجعه به خانه كارآفرينيسراهاي محله
 .2مراجعه به اداره اجتماعي و فرهنگي نواحي
شهرداري منطقه
 .3مراجعه به واحد كارآفريني و توانمندسازي
مركز خدمات اجتماعي منطقه
 .4تماس با جهاد دانشگاهي دانشگاه علوم
پزشكي تهران
 .5ارسال پيامك شامل نام و نام خانوادگي و
شماره منطقه به شماره 09194481180
 .6تماس با شماره تلفنهاي 66402238ـ
66402331ـ 66469198
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تعداد تعاونيهاي
ثبت شده سال
گذشته در مناطق
بيست و دوگانه
است.
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تعداداتحاديههايي
است كه منتظر
راهاندازيهستند.
اين اتحاديهها از
همان88تعاوني
برخاستهاند.
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تعداد تعاونيهايي
است كه امسال
در هر منطقه
پايتخت به ثبت
خواهد رسيد.

