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مقصر اصلی
مسئوالن و رسانهها
بيماري تازه و كشف جديدي
نيست ،اما پر از خطوط قرمزي
است كه كمتر رسانه يا مسئولي
تمايل دارد درب��اره اين بيماري
و آماره��اي مرتبط به آن حرفي
بزن��د ،چ��ه برس��د به نش��ريه
محلهاي ك��ه گاه��ي اوقات دو
دس��تي برس��رش ميزنند تا از
مطرح كردن مس��ائل كلي بپرهيزد و فقط درب��اره موضوعهاي محلهاي
بنويس��يد ،به هر حال ايدز ،بيماري نيس��ت كه فقط اهالي منطقه ما را
تهدي��د كند ،اما همانطور كه آمار دقيقي از مبتاليان به ايدز در كش��ور
وج��ود ندارد ،كس��ي چه ميداند كه چند نف��ر از اهالي منطقه ما به اين
بيم��اري دچار ش��دهاند و چه تع��دادي از هممحلهايهايمان در معرض
خطر اي��ن ويروس قرار گرفتهاند؛ يكي در آرايش��گاه و ديگري در مطب
دندانپزش��كي و خيلي راههاي ديگر كه ش��ايد مجال گفتنش نباشد ،اما
نكته بسيار مهمي كه بايد مسئوالن و شهروندان به آن توجه جدي داشته
باش��ند نوع برخورد با بيماراني است كه به بيماري ايذر مبتال شدهاند .به
هرح��ال اتفاقي كه نبايد پيش ميآم��د رخ داده و اكنون همه ما وظيفه
داريم به ج��اي تحقير و بياحترامي به اين گروه از ش��هروندان ،كرامت
انساني آنها را حفظ كنيم تا آنها از بيان بيماريشان هيچ نگراني نداشته
باش��ند .لطفاً جاي دوري نرويد ،باور كنيد براي انجام گفتوگو با همين
هممحلهاي بيماري كه مهمان صفحه 4و  5نش��ريه ماست چقدر تالش
كرديم .حق هم دارند كافي است يكي از همسايهها يا كاسب محله درباره
بيماريشان بداند آن وقت است كه ديگر هيچ ارزشي و اعتباري در محله
ندارند .بعضيها حتي از دس��ت دادن به آنها هم طفره ميروند چه برسد
به اينكه با آنها مراوده داشته باشند .البته خيلي هم نبايد به مردم خرده
گرفته ،بلكه مقصر اصلي مس��ئوالن درماني و رسانهها هستند كه در اين
زمينه تا دلتان بخواهد كوتاهي كردهاند .البته ش��ايد درباره بيماري ايذر
حرفي زده يا نوشته باشند ،اما به مردم درباره چگونگي رفتار با اين گروه
از بيم��اران كمت��ر گفتهاند ،چرا كه اگر غير از اين بود اكنون مس��ئوالن
پيش��ي بيني نميكردند كه فقط يك چهارم مبتاليان به ايدز در كش��ور
ما شناسايي شدند.

چهره هفته
شكوفه صالحي /مربي قاليبافي

گره عشقبر دار قالي

قاليبافي را از خانه همسايه در 9سالگي شروع كرد؛ آنطور كه خودش
ميگويد 38س��ال است كه در اين زمينه كار ميكند .تحصيل ،ازدواج و
ديگر كارها هيچوقت عالقه «ش��كوفه صالح��ي» را به هنر قاليبافي كم
نكرده اس��ت .او كه تحصيالت خود را در رش��ته الهيات شاخه حقوق در
مقطع كارشناسي ادامه داده است درباره قالي و قاليبافي ميگويد« :فرش
و قاليبافي از هنرهاي ش��ناخته شده و بومي ايراني با پشتوانهاي دوهزار
س��اله است .فعاليت در اين رشته هنري ،انسان را با خود به دنيايي زيبا
ميبرد .من نيز مانند بس��ياري از افراد در ابتدا فقط براي كس��ب درآمد
به اين هنر روي آوردم ،اما پس از كمي تأمل شيفته آن شدم بهصورتي
ك��ه اكنون فكر ميكن��م اين هنر به من آرام��ش ميدهد » .صالحي كه
در طول اين س��الها بافت قاليهاي مختلف در ابعاد و
طرحه��اي متفاوت را در كارنامه خود دارد ميگويد:
«هميش��ه در كنار تحصيل ،آم��وزش و بافت قالي
يكي از مهمتري��ن برنامههاي زندگيام اس��ت .از
13س��الگي كه نخستيندار قالي را براي آموزش
به 4ش��اگرد آغاز كردم .تاكنون كه در چند
س��راي محله مش��غول به
آموزش قاليبافي هس��تم از
اين هنر لذت ميبرم و شايد
همين عش��ق به قالي است
كه حتي بعد از تحصيل در
دانشگاه بهطور قطع تصميم
ب��ه فعالي��ت در اي��ن حوزه
گرفتم».
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گزارش خبری
معاون حملونقل و ترافيك شهردار منطقه
خبرداد

حادثهخيز بودن تقاطع شهيد گراوندي و شهيد
فرحزادي و وجود فضاي خالي باز غيردس��ترس،
طراح��ي اص�لاح هندس��ي اين تقاطع توس��ط
كارشناسان ترافيك منطقه صورت گرفت».
معاون حملونقل شهردار منطقه درباره طرح
اصالح هندسي گفت« :اين طراحي مورد تصويب
كميته فني س��ازمان حملونقل و ترافيك شهر
تهران قرار گرفت و اكنون در مرحله اجرايي قرار
دارد».
وي با بي��ان اينكه عمليات اجرايي
اين ط��رح ،يك هفتهاي انجام ش��ده
است ،تصريح كرد« :با توجه به حجم
ترافيك اين محدوده ،عمليات اجرايي
اين ط��رح در س��ريعترين زمان اجرا
ش��د تا اهالي با كمترين مشكل تردد
مواجه ش��وند .اميدواريم با اجرا شدن
اين طرح ش��اهد كاهش تصادفات در
اين محدوده و افزايش ايمني باشيم».

كاهش تصادفات خيابان
شهيد گراوندي وشهيد فرحزادي

مع��اون حملونق��ل و ترافي��ك
ش��هردار منطقه از اصالح هندس��ي
تقاط��ع خياب��ان ش��هيد گراوندي و
ش��هيد فرح��زادي با ه��دف كاهش
تصادف��ات و افزاي��ش ايمن��ي اي��ن
تقاطع خب��ر داد .به گزارش خبرنگار
همش��هري محله« ،اي��رج ولينژاد»
ب��ا بي��ان حادثهخيز ب��ودن برخي از
خيابانهاي منطقه كه همواره باعث
ايجاد زحمت براي ش��هروندان ميشود ،گفت« :با توجه به

خبر عکس
مركز خدمات اجتماعي
منطقه با هدف آشنايي
دانشآموزان با فنآوريهاي
نوين ،مسابقه ربوكاپ
دانشآموزي را برگزار كرد.
اين برنامه با هدف ايجاد
روحيه رقابت با همكاري خانه
رباتيك ايران در سراي محله
خرمرودي برگزار و به نفرات
برگزيده جايزه اهدا شد.

شنبه
مسابقه عكاسي ويژه دانشجويان

مركز آموزش علميـ كاربردي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران
مسابقه عكاسي «آثار و ابنيه ارزشمند شهري» برگزار ميكند .هدف از
اجراي اين مسابقه توجه به آثار مهم باقيمانده اين سرزمين كهن است
كه سبب خواهد شد نگاه بيشتري به كمبود الگوهاي معماري ايرانيـ
اسالمي در بناهاي جديد ،معطوف شود .اين مسابقه مختص دانشجويان
مراكز علميـ كاربردي كشور و مهلت ارسال آثار 25دي ماه 92است.
عالقهمندان ميتوانند براي شركت در مسابقه به نشاني اينترنتي
مراجعه كنند.

دوشنبه
بررسي باورها

سراي محله مديريت كارگاه روانشناسي
با موضوع بررسي باورهاي مركزي را برپا
كرده است .براي شركت در اين كارگاه
ميتوانيد روزهاي دوشنبه ساعت 10:30
تا  12:30به خيابان عالمه جنوبي ،خيابان
24شرقي ،پالك ،26سراي محله مديريت
مراجعه كنيد.

خبر در هفته
چهارشنبه
مشاوره رايگان

پايگاه بسيج خواهران شهيد فخار
مقدم همزمان با هفته بسيج،
كارگاه مشاوره روانشناسي
رايگان برگزار ميكند .بانوان
عالقهمند به شركت در اين كارگاه
ميتوانند چهارشنبه هر هفته
ساعت  11تا  12به خيابان شهيد
فرحزادي ،خيابان شهيد نوراني،
مسجد حضرت ابوالفضل(ع)،
پايگاه خواهران مراجعه كنند.

خبر عدد

1000

پنجشنبه و جمعه
نمايشنامهخواني

باشگاه تئاتر ايران زمين فرهنگسراي ابنسينا با همكاري كانون
نمايشنامهنويسان خانه تئاتر ايران ،نشست دورهاي نمايشنامهخواني برگزار
ميكند .جلسه نمايشنامهخواني هفتگي از دور دوم اين كانون روزهاي
پنجشنبه و جمعه ،ساعت 18در آمفيتئاتر فرهنگسراي ابنسينا با خوانش
نمايش نامههاي مختلف برپا ميشود .پس از نمايشنامهخواني نمايشنامههاي
«اعترافاتي درباره زنان»« ،نگارهاي به رنگ شبق»« ،فراتر از صداقت»،
«گستره سكوت»« ،پرنده مردني نيست» و «بزرگراه نواب» ،نمايش «خانه
آشپزخانه» خوانش ميشود .مجيد آقاكريمي ،بهزاد جاودانفرد ،نيما رئيسي،
رامين سياردشتي ،ركسانا صنميار ،ميالد فيضي ،زري كريمي ،محمدرضا مالكي،
پريسا محمدي هنرمنداني هستند كه در اين نمايش به هنرنمايي ميپردازند.

مترمربع عمليات نصب كفپوش و پيادهروسازي در خيابان سيماي ايران حد فاصل كوچه
هفتم تا نهم در محله ايوانك به پايان رسيد .به گزارش خبرنگار همشهري محله ،اين اقدام
ل تردد شهروندان و افزايش نماي محله صورت گرفته است.
براي تسهي 

