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كرامت
از دست رفته...
برداش��ت اول :اج��ازه دهيد بدون
مقدم��ه چيني و كل��ي صغري و
كبري چيدن برويم سر اصل مطلب.
قرار بود به مناسبت والدت كريمه
اهلبيت حضرت معصومه(س) كه
به ن��ام روز دخت��ر در تقويم ثبت
شده ،برويم سراغ همه دختران اين
سرزمين كه نبي مكرم اسالم(ص)
درباره آنها ميفرمايد« :نعم الولد البنات ... ،دختران مهربانيكنندگانند ،كمك
رس��انندگانند ،انس گيرندگانن��د و بركتدهندگانند».اما بپذيريد نوش��تن از
مشكالت دختران در جامعه امروز ،به اندازه خود مشكالتشان سخت و گاهي
غيرممكن است .دختراني كه تفاوتها را نوعي تحقير ميدانند و فقط به تساوي
فك��ر ميكنند ،براي همين گاهي ندانس��تهكاري انجام ميدهند كه حرمت و
كرامتش شكس��ته ميش��ود .البته قبول داريم كه از گذشته تا كنون ،همين
دختران با انگيزههاي مختلف از حقوق الهي و انساني خود محروم ماندهاند ،ولي
تاريخ گواه اين واقعيت است كه در تمدن بشري هميشه زن كنار مرد _مستقيم
يا غيرمستقيم ـ در جامعه تأثيرگذار بوده است.
برداشت دوم :بهرغم تبليغات نادرستي كه در دنياي امروز در زمينه محدوديتها
دختران در اسالم گفته ميشود ،در فرهنگ اهلبيت عليهمالسالم كه ريشه در
كالم اله��ي (قرآن) دارد ،زنان و دختران از جايگاه خاصي برخوردارند و تعابير
زيبا و بلندي چون ريحانه(گل) و حس��نه(نيكي) در س��خنان ائمه معصومين
عليهمالس�لام براي دختران روايت شده است .حال اين تعابير را كنار گزارشي
قرار دهيد كه در اين ش��ماره همش��هري محله درباره دستفروشي دخترها در
چهارراههاي منطقه نوشته ش��ده است .دختراني كه خودشان ميدانند شغل
كاذبي دارند ،اما فقر اقتصادي آنها را به خيابان كش��يده اس��ت .دختراني كه
خودش��ان ميدانند امنيت اجتماعي ندارند ،اما به خاطر چندرغاز پول كرامت
انساني خود را زير پا ميگذارند .در چنين وضعيتي است كه بايد پرسيد :چرا هيچ
سازمان و نهادي براي حمايت از اين دختران بهطور جدي وارد كار نميشود؟
مگر مسئوالن و سياس��تمداران _حداقل_ از چهارراهها و خيابانهاي منطقه
ما عبور نميكنند؟! چرا نمايندگان مجلس كه ش��ايد هر روز در چهارراههاي
منطقه اين گروه از دختران را ميبينند قانون يا مصوبهاي تصويب نميكنند؟
خانم يا آقاي مسئول! باور كنيد تك تك شهروندان منطقه ما ازديدن كرامت از
دست رفته اين قيبل دختران در رنج و عذابند ،اماكاري از دستشان برنمي آيد!
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گزارش خبری

عبور مرور آسان معلوالن ،نقاشي ديواري ،اهداي
در آستانه سال تحصيلي جديد صورت گرفت
گلدان و تأمين فضاي سبز مناسب است .شهردار
منطقه درباره اين اقدامات توضيح داد« :تاكنون در
حوزه عمران مدارس اقدامات خوبي شامل اجراي
بيش از 19هزار مترب��ع ايزوگام11 ،هزارمترمربع
آسفالت30 ،هزار متربع رنگآميزي سطوح داخلي
و خارجي مدارس و فرش كردن نمازخانهها ،تعمير
و تجهيز سرويسهاي بهداشتي انجام شده است.
«عابد ملكي» افزود« :برنامههاي متنوعي
ش��هرداري منطقه در آستانه سال
مانند اجراي نمايشهاي خياباني ،اهداي
تحصيلي جديد و براي اس��تفاده بهتر
ش��اخه گل ،تقدير از نفرات برتر كنكور
از فضاه��اي آموزش��ي ،برنامهري��زي
س��ال ،1392برپايي جش��ن شكوفهها،
گس��تردهاي را براي اس��تقبال از ماه
نواخت��ن زنگ م��دارس با حض��ور ائمه
مهر انج��ام داده اس��ت .ب��ه گزارش
جماعات مساجد و مسئوالن شهرداري،
خبرنگار همش��هري محل��ه ،عالوه بر
توزيع بستههاي آموزش��ي ،غبارروبي و
تعمير ،مرم��ت ،بازس��ازي پيادهروها
گلباران گلزار شهداي بهشت زهرا(س) و
ي ت��ردد دانشآم��وزان،
و مس��يرها 
مزار شهداي گمنام توسط دانشآموزان،
براي ارتقاي ايمني و س�لامت آنان و
زيباس��ازي معابر بهخصوص محوطه اطراف مدارس اقدامات نصب پالكاردهاي خير مقدم و تبريك آغاز سال تحصيلي ،تهيه
وي��ژهاي در دس��تور كار قرار گرفته اس��ت ك��ه از جمله اين پوشاك و لوازمالتحرير براي دانشآموزان نيازمند ،تزيين مدارس،
اقدامات خطكشي معابر و پيادهروها ،تعويض ،تعمير و نصب نصب و برافراش��ته كردن پرچم جمهوري اسالمي ايران ،ايجاد
تابلوهاي هشداردهنده ،نصب سرعتگير و بهسازي معابر براي دروازه قرآن و ...نيز اجرا خواهد شد».

برنامهریزی شهرداری برای
استقبال از ماه مهر

خبر عکس
نشست همانديشي مشاور شهردار
در امور بانوان و مسئوالن شهرداري
نواحی یک و  7و مديران محل ه تشكيل
شد .در اين جلسه موضوعات فرهنگي
و اجتماعي محلهها مانند ايجاد اتاق
فكر ويژه فعاالن و افراد تأثيرگذار،
برگزاري اردوهاي سياحتيـ زيارتي
و كارگاههاي آموزشي مورد بررسي
قرار گرفت .راهكارهاي تحكيم بنيان
خانواده ،مهارتهاي زندگي ،سبك
اسالميـ ايراني و ايجاد فضاي مناسب
براي برپايي بازارچه دائمي مشاغل
خانگي بانوان سرپرست خانوار هم در
اين جلسه مطرح شد.

چهره هفته
آناهيتا فرهنگ مهر/قهرمان ورزشي

امكانات بسيار خوب برای بانوان

دانش��جوي كارشناس��ي فنآوري اطالعات اس��ت و در مسابقه جهاني
ش��وتوكان 2013 ،توكيو در كاتاي تيمي بزرگس��االن برنده مدال طال
ش��د و در كميته تيمي سبك شوتوكان مدال برنز را به خود اختصاص
داد .او كه به زبانهاي انگليس��ي و فرانس��ه مسلط است ،درباره ورزش
ميگويد« :ورزش را از 6س��الگي با رش��ته كيوكوش��ين آغاز كردم و از
تيرماه  77س��بك كان ذن ريو را را پيگيري ميكنم ».فرهنگ مهر كه
در مس��ابقههاي كاراته ،پيروزيهايي متعددي داش��ته است ،ميگويد:
«از 9سالگي توانستم در مسابقات به مقامهاي مختلف دست پيدا كنم؛
تاكنون مقام اول مس��ابقه كاراته شهر تهران ،رشته كاتا انفرادي ،مقام
اول و مدال درجه يك در مسابقههاي انتخابي استان تهران ،سبك كان
ذن ريو ،رش��ته كاتاي تيمي رده سني جوانان را كسب كردهام».عاليق
اين جوان كه كمربند مشكي دان 3دارد به ورزش محدود نميشود .او
ميگويد« :هنر بهويژه موس��يقي را بس��يار دوست دارم و ميخواهم در
اين كار هم موفق ش��وم ».فرهنگ مهر كه از كودكي در
س��عادتآباد زندگي ميكند درباره امكانات ورزشي
محله ميگويد« :خوش��بختانه در چند سال اخير
توجه مس��ئوالن به ورزش بانوان بيش��تر شده و
امكانات بس��يار خوب��ي در بوس��تانها در اختيار
بانوان قرار داده شده است ».او كه از سال گذشته
يادگيري س��بك ش��وتوكان را آغاز كرده است
از همه افرادي كه در آموزش و پيش��رفت او
نقش داشتهاند قدرداني ميكند.

شنبه
نمايشگاه محصوالت رسانهاي بومي

فرهنگسراي ابنسينا ،نمايشگاه محصوالت
رسانهاي بومي را در معرض ديد عالقهمندان
قرار ميدهد .به گزارش خبرنگار همشهري
محله ،اين نمايشگاه از  16تا  21شهريور ساعت
 9تا  19آماده بازديد عالقهمندان است.

يكشنبه
برپايي نشست شعر و ترانه

فرهنگسراي ابنسينا براي ايجاد پايگاهي ادبي براي مخاطبان
منطقه ،استعداديابي و پرورش آنها هر هفته نشست شعر و
ترانه برگزار ميكند .اين جلسه روزهاي يكشنبه از ساعت 17
تا  19در فرهنگسرا تشكيل ميشود.

خبر در هفته
چهارشنبه
آشنايي با انواع بيماري

خانه سالمت ايوانك دوره آموزشي آشنايي با بيماريهاي
واگير و غيرواگير برگزار ميكند .عالقهمندان به شركت
در اين دوره آموزشي ميتوانند روزهاي چهارشنبه
ساعت 10به خانه سالمت ايوانك بروند.

خبر عدد

1

پنجشنبه
قرائت زيارت عاشورا

فرهنگسراي ابنسينا براي پربار و
معنوي كردن اوقات شهروندان ،روزهاي
پنجشنبه هر هفته مراسم زيارت عاشورا
را در نمازخانه برپا ميكند .عالقهمندان
به شركت در اين برنامه ميتوانند هر
هفته ساعت 9به نمازخانه فرهنگسرا
مراجعه كنند.

اخطار به واحدهاي زبالهس��از در ناحيه  2ابالغ ش��د .به گزارش خبرنگار همشهري محله،
واحد بازيافت اداره خدمات شهري ناحيه  2براي كاهش توليد زباله انبوه توسط شهروندان
و فرهنگسازي براي واحدهاي تجاري متخلف ،اين اخطار را صادر كرد.

