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درمان اصولي
محيطزيست
برداش�ت اول :محيطزيس��ت،
مجموع��هاي بس��يار ب��زرگ و
درهم پيچيده از عوامل گوناگون
اس��ت كه بر اثر تكامل تدريجي
موجودات زنده و اجزاي س��ازنده
زمين به وجود آمده است ،طوري
كه سالها طول ميكشد تا منابع
طبيعي دوباره جايگزين ش��وند.
همي��ن خاكي كه ب��ه راحتي با دفن زبال��ه در آن باعثآلودگ��ي و از بين
رفتنش ميش��ويم براي تشكيل يك س��انتيمترمربع آن حدود  700سال
نياز اس��ت .حفظ اين مناب��ع طبيعي از مهمترين وظايفي اس��ت كه امروز
برعهده من و ش��ما است ،چرا كه كالنشهر تهران كه نزديك به يك چهارم
جمعيت ايران را در خود جاي داده اس��ت ،اي��ن روزها با انواعآلودگيهاي
زيس��تمحيطي دست و پنجه نرم ميكند.آلودگيهايي كه دربروز بسياري
از بيمارهاي بهويژه س��رطان نقش بااليي دارد .از اما و اگرهاي دور از ذهن
حرفي نميزنيم لطفاً نگران ش��ويد ،چون طبق آمارهاي وزارت بهداش��ت،
تهرانيها بهويژه كودكان از نظر ابتال به سرطان در دنيا ركورد دارند.
برداش�ت دوم :چند سالي ميشود كه ستاد محيطزيست شهري با هدف
س��اماندهي فعاليتهاي مرتبط با محيطزيست در شهرداري تشكيل شده
است .اين ستاد كارگروههاي مختلفي دارد از گروه آب و فاضالب گرفته تا
گروهآلودگي هوا و آموزش كه هريك از آنها زير نظر مشاور زيستمحيطي
ش��هردار تهران فعاليت ميكنند .بدون شك س��تاد محيطزيست و توسعه
پايدار ش��هرداري در اين س��الها فعاليتهاي مختلف��ي انجام داده كه هر
كدام از آنها در بهبود وضعيت محيطزيس��ت پايتخت بيتأثير نبوده است،
اما براي درمان اصولي محيطزيس��ت بيمار شهر تهران به عزم عمومي نياز
داريم .متأسفانه اين روزها نهادهاي مختلفي در زمينه محيطزيست فعاليت
ميكنن��د ،اما برآورد فعاليتها چيزي را نش��ان نميدهد .در واقع ،به نظر
ميرسد بيشتر كارها نوعي وصله پينه محيطزيست است نه درمان اصولي
آن .از ه��م بدتر اينكه گاهي اوقات منتظ��ر ميمانيم تا باد و باران وضعيت
ش��هرمان را تغيير دهند ،در حالي كه بايد با تغيير زيرس��اختها به دنبال
راه درمان و چاره باشيم.

چهره هفته
سميرا محبي زاهد  ،محقق

تحقيق ميداني از كودكان كار منطقه
اين هفته «س��ميرا محبي» نويس��نده كتاب «كودك آزاري» چهره هفته
اس��ت .او كه كارشناس ارش��د رفتارشناسي اس��ت دغدغه فراواني درباره
ك��ودكان و بهخصوص كودكان كار و آس��يبهاي اجتماعي كودكان دارد
و ميگويد« :هميش��ه يك��ي از دغدغههايم كودكان خيابان��ي بودند؛ در
چند س��ال گذشته كه با خانههاي سالمت وس��راهاي محله كار ميكنم
اين فكر كه «چگونه ميتوان به اين كودكان كمك كرد؟»مرا
درگي��ر خود كرد ،به همين دليل تحقيق ميداني درباره اين
ك��ودكان را در منطقه انجام دادم و همي��ن انگيزهاي براي
نوش��تن كتاب ش��د».او كه در تحقيقات كتابهاي «30
س��ال محكوميت الله زار» و «تهران قديم» با نويس��نده
كتاب «محمدرضا پوالدي» همكاري كرده است درباره
كار در منطقه و كتابش ميگويد« :هميش��ه ش��عر
«بن��ي آدم اعضاي يك پيكرند» را مدنظر داش��تهام
و وقتي در منطقه ،محلههاي آسيبپذير را در كنار
محلههاي غني ميبينم با خود ميگويم چگونه اين
هم��ه تفاوت را ببينيم وكاري انجام ندهيم!»محبي
درباره كارهاي آموزشي كه در شهرداري انجام ميشود
بس��يار خوشبين اس��ت و ميگويد« :هرچه س��رانه
آموزش در جامعه بيشتر باشد امكان رشد شهروندان
بيشتر خواهد ش��د؛ خوشبختانه اين روزها به همت
شهرداري در هر محله ،خانه سالمت ،سراي محله،
غرفه بازيافت و آموزشهاي سيار ديده ميشود كه
سبب ارتقاي فرهنگ شهروندان ميشود».
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گزارش خبری
در جلسه كميته اجرايي ستاد حريم منطقه
مطرح شد

حفظ و صيانت
از حريم شهر تهران

شهردار منطقه ارتفاعات كوهستاني
و حري��م ش��هري منطق��ه را دروازه
گردشگري شمالغرب شهر تهران معرفي
كرد .به گزارش خبرنگار همش��هري
محل��ه ،ش��هردار منطق��ه حف��ظ و
صيانت از حريم شهر تهران را يكي از
مهمترين رويكردهاي شهرداري تهران
عنوان كرد و گفت« :حفظ زمينهاي
حاش��يهاي و كمربند سبز شهر تهران
از ساختوس��ازهاي بيرويه و غيرمج��از از مهمترين وظايف
شهرداري و مورد تأكيد رهبر معظم انقالب نيز است».
ملكي از حفظ باغها و منابع طبيعي و بناهاي قديمي واقع

در محدوده حريم گفت و افزود« :زمينهاي واقع
در حريم بايد در قالب طرحهاي گردشگري براي
عم��وم مردم آماده و تكليف تمامي بناها و امالك
ساخت شده در سالهاي قبل و بناهاي غيرمجاز
با همكاري مقامات قضايي و انتظامي طبق قانون
جمعآوري و آزاد شود».
ش��هردار منطقه از ساخت بزرگترين پرديس
كوهس��تاني ب��ا مس��احتي بي��ش از
2ميليونمترمربع در كنار طرح روددره
فرح��زاد خب��ر داد و گفت« :س��اخت
پردي��س كوهس��تاني در ارتفاع��ات
فرحزاد و شهرك تأمين اجتماعي يكي
از اصليترين طرحهاي منطقه در حفظ
و صيانت از حريم است كه با  5پرديس
و بخشهاي مختلف طراحي شده است
و در كنار ط��رح بزرگ روددره فرحزاد
زيباترين دروازه ورودي حريم ش��هر تهران در شمال منطقه
خواهد بود كه طي س��ال ج��اري عمليات اجراي��ي آن آغاز
خواهد شد».

خبر عکس
براي زيبايي منظر شهري اجرا
شد :نورپردازي پل يادگار امام(ره)
اداره زيباسازي و امور شهري
منطقه آستين همت را باال زده تا
با اجراي طرحهاي ويژه زيباسازي
به اين تكه از پايتخت جلوه ديگري
بدهد .آنطور كه مسئوالن شهرداري
ميگويد آخرين اقدام آنها نورپردازي
پل يادگار امام(ره) در بزرگراه
شهيدچمران است كه عالوه بر
روشنايي  ،كلي آن محدوده را روشن
كرده است.

شنبه
باشگاه تئاتر ايران زمين

باشگاه تئاتر ايران زمين فرهنگسراي
ابنسينا روزهاي شنبه را به اجراي
تئاتر اختصاص داده است .اگر به
تماشاي تئاتر عالقهمند هستيد
ميتوانيد شنبهها ساعت  17:30به
سالن آمفيتئاتر فرهنگسراي ابنسينا
به نشاني ابتداي خيابان ايران زمين
شمالي مراجعه كنيد.

يكشنبه
كارگاه آموزشي بهداشت و تنظيم خانواده

پرديس سالمت كارگاه آموزشي بهداشت و تنظيم
خانواده را برگزار ميكند .به گزارش خبرنگار همشهري
محله« ،مريم دستخوش» مدير اين مركز گفت« :پرديس
سالمت برنامههاي متنوع آموزشي را براي اهالي در نظر
گرفته است؛ كارگاه آموزش بهداشت و تنظيم خانواده
يكشنبه 19خرداد ساعت  10تا  12برگزار ميشود.
عالقهمندان براي شركت در اين كارگاه آموزشي به
خيابان عالمه جنوبي ،خيابان حق طلب ،بوستان بهاران،
پرديس سالمت بروند.

اینفوگرافی
دوشنبه
باشگاه فيلم

باشگاه فيلم فرهنگسراي ابنسينا روزهاي دوشنبه
فيلم اكران ميكند .اگر عالقهمند به تماشاي فيلمهاي
مطرح روز هستيد ميتوانيد دوشنبه هر هفته ساعت
 17:30به فرهنگسراي ابنسينا برويد و به تماشاي
فيلم بنشينيد.

خبر عدد
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سهشنبه
آموزش مهارت زندگي

پرديس سالمت كالس آموزش مهارت زندگي را برگزار
ميكند .اين كارگاه آموزشي با توجه به استقبال اهالي
توسط دكتر«سيدحسن تقوي» با موضوع آموزههايي براي
خوب زيستن سهشنبه ساعت  10تا  12برگزار ميشود.
عالقهمندان براي شركت در اين كارگاه به پرديس
سالمت مراجعه كنند.

تن خاك و نخاله در ناحيه  3جمعآوري ش��د .به گزارش خبرنگار همش��هري محله ،اداره
خدمات ش��هري ناحيه 3خاك و نخاله خيابانه��اي فروزانفر ،جواد فاضل غربي و ناظريان
قمي را جمعآوري كرد.

