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با حضور هنرمندان روز سوم
صورت گرفت

تحليلروانشناختي
«روز سوم»

شهرداري منطقه براي حفظ
محيطزيست برنامههاي
گستردهاي دارد

آسمانآبي
زمينسبز
آرزو بیات خردمند

هماي��ش تحليل روانش��ناختي «روز س��وم» ب��ا حضور هنرمن��دان فيلم،
روانش��ناس و منتقد س��ينما در س��الن س��عدي برج ميالد برگزار شد .به
گزارش خبرنگار همش��هري محله ،پس از نقد «فالح پور» در مورد تفاوت
فيل��م با س��اير فيلمهاي حوزه دفاع مق��دس و نزديكي بيش��تر اين اثر به

7

فضاي جنگ تحميلي ،دكتر«سعيد قش��ونيزاده» ابعاد روانشناختي فيلم
و شخصيتهاي آن را بررس��ي و دكتر«دبيري» در مورد نمادها ،نشانهها
و نق��ش اجتماع��ي هريك از ش��خصيتها نظرات خ��ود را ارائ��ه كردند.
دكتر«نصيري» هم درباره جنگ و خرمشهر ،خاطره گفت.

 31آبگرمكن خورشيدي
كاهش مصرف سوختهاي فسيلي و استفاده از انرژي خورشيد يكي از مهمترين
عواملي اس��ت كه در كاه��ش آلودگي هوا نقش مؤثري دارد .به گفته مس��ئوالن
محيطزيست منطقه به همين منظور 31آبگرمكن خورشيدي براي سرويسهاي
بهداشتي در بوستانهاي منطقه تعبيه شده است.

يك دستگاه سيار آلودگي سنج
اس��تقرار يك دستگاه ايستگاه سيار سنجش آلودگي هوا و صدا در منطقه در نظر
گرفته شده تا در موقع لزوم آلودگيهاي محيط را اندازه بگيرند و براي رفع مشكل
چارهاي بينديشند.

يك دفتر سبز
مس��لماً براي اينكه همه كارها روي حس��اب و كتاب انجام شود نياز به ابزار و
ادواتي اس��ت كه اولين آن راهان��دازي يك پايگاه يا به قول معروف دفتر
فعاليت اس��ت .اكنون در منطقه ما دفتر مديريت ناحيه س��بز در
ناحيه  7راهاندازي ش��ده تا همه كارها سازماندهي شده انجام
شود.

 165بوستان
تا س��ال  151 ،91بوس��تان در منطقه راهاندازي
ش��ده بود كه قرار است امسال تعدادشان به 165
بوستان افزايش پيدا كند.

 75چشمه سرويس بهداشتي
مسئوالن منطقه براي بهبود محيطزيست بهويژه
بوس��تانها 75 ،چش��مه س��رويس بهداشتي در
پاركهاي منطقه به همت معاونت فني و عمراني
ساختهاند.

 35هزار نفر ساعت آموزش
از س��ال گذش��ته تاكنون  35هزار نفر ساعت در
زمينه محيطزيس��ت ش��هري آموزش ديدند اين
آموزشها بهصورت همايش و جش��نوارهها انجام
شد.

20متر سرانه فضاي سبز
بدون هي��چ اما و اگري باي��د بپذيريم كه افزايش
فضاي س��بز در بهبود وضعيت محيطزيست تأثير
بااليي دارد و هر منطقهاي فضاي س��بز بيشتري
داشته باش��د آلودگي كمتري دارد .براي همين با
تالش مسئوالن شهري بيش از 20مترمربع فضاي
سبز براي هر نفر در منطقه راهاندازي شده است.

جمله كليشهاي حفاطت محيطزيست
ب�راي همه ما بس�يار آشناس�ت ،اما اينكه
هر ي�ك از ما چقدر معناي محيطزيس�ت را ميدانيم و تا چه
ان�دازه براي حفظ آن ميكوش�يم حرف ديگري اس�ت .خوب اس�ت
بدانيم همه محيطهايي كه در آنها زندگي جريان دارد محيطزيس�ت
ناميده ميش�ود .بهعنوان مثال خانه ،محله و ش�هر ،حتي اقيانوس و

8هزارمترمربع بوستان با هدف آموزش
 8هزارمترمربع بوس��تان در منطقه ساخته شده
كه مطالبی را درباره محيطزيست شهري آموزش
ميدهند.

كوير همگي انواعي از محيطزيس�ت به حساب ميآيند؛ اما متأسفانه
آلودگي محيطزيس�ت با پيشرفت تمدن بش�ري و توسعه فنآوري و
ازدي�اد روزافزون جمعيت با مش�كلي به نام آلودگ�ي در هوا و زمين
روبهرو شده است كه زندگي همه ساكنان كره زمين را تهديد ميكند.

يك اصالح هندسي
گاه��ي اوقات كم��ي تغيير د ر ت��ردد خودروها در
كاهش آلودگي هوا و صدا تأثير بااليي دارد .نمونه
آن اصالح هندس��ي ميدان كتاب است كه از زمان
اج��را ،آلودگي هوا و ص��دا در آن محدوده كاهش
پيدا كرده است.

طوري كه در هر كش�ور حفاظت محيطزيست مورد توجه جدي است.
خوشبختانه مديريت شهري در سالهاي اخير از تمام توان خود براي
كاهش آلودگي استفاده كرده و دستاورد شهرداري منطقه آنطور كه
رئيس واحد محيط زست ش�هرداري منطقه ميگويد در سال گذشته
كم نبوده است.

عايق صوت در بزرگراه
كارشناس��ان معتقدند براي كاهش س��رو صداي
بزرگراهها بهترين راهكار نصب عايق صوتي اس��ت
كه اين كار در بزرگراه شهيدحكيم از سوي حوزه
ترافيك انجام ش��ده اس��ت .نصب عايق صوت در
بزرگراههاي ديگر منطقه ما در برنامه قرار دارد.

 13كيلومتر خطوط دوچرخهسواري
دوچرخه از وسايل نقليه پاك است كه نه آلودگي
صوت��ي دارد و نه آلودگي هوا ،اما متأس��فانه افراد
كمتري از اين وسيله استفاده ميكنند ،براي همين
مديريت ش��هري همه تالش خود را به كار گرفته
تا براي تشويق شهروندان ،خطوط دوچرخهسواري
منطقه را به  13كيلومتر افزايش دهد.

مبارزه اصولي با جانوران موذي
قبول كنيد كه خيلي از س��مها و كارهايي كه در
گذش��ته براي از بين بردن جانوران موذي به كار
گرفته ميش��د به محيطزيست ضربههاي فراواني
ميزد .براي همين مبارزه اصولي با جانوران موذي
در دس��تور كار مديريت ش��هري ق��رار گرفته كه
كمترين آسيب را به محيطزيست وارد ميكند.

كارگروه تخصصي تفكيك زباله
زبال��ه هم از دش��منان محيطزيس��ت اس��ت كه
ب��ا جداس��ازيتر و خش��ك آن ميت��وان كلي به
محيطزيس��ت كمك كرد .به همين دليل در يكي
از محلههاي منطقه كار گ��روه تخصصي تفكيك
زباله راهاندازي شده است كه بهزودي اين كارگروه
افزايش مييابد.

يك سوزن به خودمان
واح��د محيطزيس��ت ش��هرداري منطق��ه
برنامهه��اي كاه��ش آلودگي محيطزيس��ت
را ابت��دا از خود ش��هرداري آغاز كرده اس��ت.
مهمترين آن عبارتند از:
با تدابير ويژه مسئوالن محيطزيست در 13

ساختمان اداري شهرداري منطقه به مبلغ يك
ميليارد و  200ميليون ريال در هزينه مصرف
انرژي صرفهجويي ميشود.
براي كاهش مصرف منابع انرژي 4 ،آبگرمكن
خورشيدي در  4ساختمان منطقه نصب شد.

21جلس��ه كميت��ه فن��ي و تخصص��ي در
محيطزيست با  332مصوبه برگزار شد.
 11دس��تگاه كنترل هوش��مند گرمايش��ي
و سرمايش��ي در موتورخان��ه  11س��اختمان
شهرداري منطقه نصب شد.

مطالعات گستردهاي براي راهاندازي چرخه
فاضالب در س��اختمان مركزي شهرداري آغاز
شده است.
اعتب��ار  10گواهينامه اي��زو  14001نواحي و
منطقه براي 5سال متوالي در منطقه تمديد شد.

