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حكايت سالهاي
حماسه
حكاي��ت س��الهاي دفاع مقدس
تم��ام ش��دني نيس��ت؛ حكايت
 8س��ال مقاومت اس��ت و ايثار و
فداكاري كه بر تارك تاريخ ايران
اس�لامي ميدرخش��د و همي��ن
وظيف��ه ما را س��نگينتر ميكند
ت��ا در زنده نگهداش��تن و انتقال
ميراث گرانس��نگ آن س��الها از
هيچ تالش��ي فروگذار نكنيم .آنچه مس��لم اس��ت تبيين و ترويج فرهنگ و
ارزشه��اي دفاع مقدس يك��ي از مهمترين رويكردهاي مديريت ش��هري
تهران اس��ت كه در هفته دف��اع مقدس تجلي بيش��تري مييابد .منصفانه
اگر قضاوت كنيم در س��الهاي اخير مديريت شهري همواره تالش ميكند
تا با شناس��اندن ابعاد مختلف روزهاي حماس��ه و جانبازي به نسل جوان و
گراميداش��ت از خود گذش��تگيهاي رزمندگان نه تنها خاطرات آن روزها
را زن��ده نگه دارد ،بلكه ب��ه نوعي روحيه ايثارگري و فعاليتهاي جهادي را
در جامع��ه نهادينه كند تا قدم به قدم به اقت��دار و وحدت ملي كه برازنده
ايران اسالمي است نزديك شويم .نمونه اين فعاليتها ميتوان به برگزاري
جش��نواره ،نمايش��گاه و كنگرههاي تجليل از پيشكس��وتان دفاع مقدس و
خانوادههاي آنها ،توجه به نمادسازيهاي دفاع مقدس در معابر و مكانهاي
عمومي از جمله س��اخت باغ موزه دفاع مقدس اشاره كرد كه اين باغ موزه
نقطه عطفي در تبیين ارزشهاي واالي دفاعمقدس توسط مديريت شهري
اس��ت .طبق برنامهريزيهاي انجام شده امسال تمامي برنامههاي فرهنگي
وي��ژه هفته دفاعمقدس مديريت ش��هري در قالب ط��رح «معبر ياد» اجرا
ميش��ود كه از جمله اين برنامهها ميتوان برپايي نمايش��گاه «ياد ياران»،
مهماني اللهها ،برگزاري تورهاي گردشگري مرتبط با دفاع مقدس ،تجليل
از خانوادههاي شهدا و جانبازان و ...نام برد.

چهره هفته
ميالد وزيري /كاپيتان تيمملي تيرو كمان

موفقيت با تمرين بسيار
اين هفت��ه «ميالد وزيري» كماندار المپيكي مهمان همش��هري محله
است .وزيري كه سابقه 12سال عضويت در تيمملي تيروكمان (ريكرو)
را دارد درباره عالقهاش به اين رش��ته ميگويد 12« :س��اله بودم كه به
اين رش��ته عالقهمند شدم و از  13س��الگي هم به عضويت تيمملي در
آمدم».او كه از  4س��ال قبل كاپيتان تيمملي است ،درباره رشته تير و
كمان ميگويد« :اين رش��ته احتياج به تمركز اعصاب و تمرين بسياري
دارد ولي آنچه مس��لم اس��ت اینکه هر كس وارد اين رشته شده آنقدر
عالقهمند شده كه اين ورزش را بهصورت مداوم دنبال ميكند».وزيري
در مس��ابقات قهرماني آس��يا و براي كسب س��هميهالمپيك تابستاني
 ۲۰۱۲در شهر تهران با شكست حريفي از تايلند موفق به كسب سهميه
المپيك ،عنوان قهرماني و نشان طالي بازيها شد .اين ركورددار دوبل
70متر ايران افتخارات فراواني از جمله كسب رنكينگ دوازدهم جهان
در سال  ،2012نفر سوم مرحله مقدماتي در مسابقات جامجهاني اُگدن
آمريكا س��ال  ،2012س��هميه المپيك در مسابقات قهرماني آسيا سال
 ،2011مدال طالي مسابقات سهميه المپيك در
قهرماني آسيا سال 2011مقام ششم مسابقات
جامجهان��ي اُگدن آمريكا س��ال  ،2011مدال
نق��ره تيمي جايزه بزرگ آس��يا س��ال 2010
بانك��وك را در كارنام��ه ورزش��ي خود
دارد .كماندار برتر ليگ ،اكنون
مربيگري تيروكمان ريكرو
را برعهده دارد.
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گزارش خبری
شهرداري منطقه انجام ميدهد

ساخت پرديس كوهستاني
در فرحزاد
پرديس كوهستاني فرحزاد با مساحت
تقريبي 400هكتار در منطقه س��اخته
ميشود .به گزارش خبرنگار همشهري
محل��ه ،ش��هردار منطقه در اي��ن باره
توضي��ح داد« :طراح��ي و اج��راي اين
ط��رح از اواي��ل تيرماه امس��ال آغاز و
اكن��ون طراحي فاز نخس��ت آن بهطور
كامل انجام شده است« ».عابد ملكي»
افزود« :در طراحي پرديس كوهستاني
فرحزاد مس��يرهاي ارتباطي ،فضاي بازي كودكان ،مس��يرهاي

پيادهروي و دوچرخهسواري ،نحوه اتصال بين كانال
حسنك و فضاي تفريح شهروندان مورد توجه قرار
گرفته اس��ت ».به گفته ش��هردار منطقه ،جزييات
قرارگي��ري كان��ال ،تأسيس��ات برق��ي و مكانيكي،
جزييات اجرايي كفس��ازي و س��اختمانها بهطور
كامل طراحي شده و رويكرد اصلي اجراي آن ،حفظ
طبيعت موجود و اس��تفاده از مبلمان ونش��انههاي
طبيعي است .ش��هردار منطقه در ادامه تأكيد كرد:
«پرديس كوهستان در مجاورت روددره
فرحزاد به دلي��ل برخورداري از ماهيت
مناط��ق كوهپايهاي و تلفي��ق فضاهاي
سبز با بافت شهري از ناهمگني كالبدي
برخوردار است كه اين موضوع از انفصال
و انسجام نداشتن فضاهاي مياني ناشي
ميشود».بررس��يها نش��ان ميده��د
محدوده پرديس كوهس��تان از شرق به
بوس��تان پرواز و پهنه مسكوني اطراف و
از غرب به روددره فرحزاد منتهي خواهد شد.

خبر عکس
اداره آموزش شهروندي
كالس آموزشي با عنوان
گياهان آپارتماني و باغ
شيشهاي در سراي محله
شهرك قدس برگزار كرد.
در اين كالس مباحث
در زمينه نحوه كاشت و
نگهداري گياهان آپارتماني
توسط كارشناس فضاي
سبز ارائه شد كه مورد
استقبال شهروندان محله
قرار گرفت.

شنبه
اجراي تئاتر در 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 آمفيتئاتر
فرهنگسراي ابنسينا در خيابان ايران زمين
شمالي مراجعه كنيد.

يكشنبه
برپايي جلسات نارانان

جلسههاي انجمن نارانان هر هفته در خانه سالمت دالوران
برگزار ميشود .عالقهمندان به شركت در اين جلسات
ميتوانند روزهاي يكشنبه ساعت  9تا  10:30در جلسه قدم
و ساعت 10:30تا  12در جلسه خودشناسي شركت كنند.
براي حضور در اين جلسه ميتوانيد به بلوار دادمان ،بوستان
دالوران ،خانه سالمت دالوران مراجعه كنيد يا با شماره
 88689459تماس بگيرد.

خبر در هفته
دوشنبه
خانواده موفق در نهجالبالغه

فرهنگسراي ابنسينا هر هفته كالس خانواده موفق
از نگاه نهجالبالغه را برپا ميكند .عالقهمندان براي
شركت در اين كالسها ميتوانند روزهاي دوشنبه هر
هفته ساعت 10:30به شهرك قدس ،خيابان ايران
زمين شمالي ،فرهنگسراي ابنسينا مراجعه كنند.

خبر عدد

2000

پنجشنبه
زيارت عاشورا

فرهنگسراي ابنسينا براي پربارتر كردن اوقات
شهروندان هر هفته جلسه قرائت زيارت عاشورا را
در نمازخانه برگزار ميكند .عالقهمندان به شركت در
اين برنامه ميتوانند پنجشنبههاي هر هفته ساعت 9به
نمازخانه فرهنگسرا مراجعه كنند.

استوانه پالستيكي براي افزايش ايمني د ر تردد شهروندان در منطقه نصب شد .به گزارش
خبرنگار همشهري محله400 ،تابلو نيز مرمت و نوسازي شده كه اين اقدامات در منطقه با
هدف استقبال از ماه مهر صورت گرفته است.

