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توقعات عجيب
و غريب ما!
ازدواج در اي��ن دوره و زمان��ه
كار بسيار سختي است ،از اجراي
مقدمات پرتكلف عقد و عروس��ي
گرفته ت��ا مهريههاي س��نگين و
تهيه وسايل زندگي و مسكن .در
حالي كه ميتوان با حمايت بدور
از ش��عار مس��ئوالن ،دورانديشي
جوانان و اندكي قناعت در زندگي
راهي به س��وي ازدواجي آس��ان
براي نس��ل جوان باز ك��رد .البته فكر نكنيد كه اين موانع ذاتي اس��ت و در
هر ش��رايطي كه بخواهيد ازدواج كنيد گرفتارهايريز و درشت دست و پاي
ش��ما را ميگيرد ،نه! اين مش��كالت يك جورهايي به كمكاري مس��ئوالن و
بخش��ي از آن زاييده توقعات عجيب و غريب ما آدمهاست كه برخي از آن را
خانوادهه��ا ايجاد ميكنند و تعدادي از آنها هم از عوامل محيطي و تحوالت
پرشتاب عصر جديد به وجود آمده است .جوانان هم خواسته يا ناخواسته آن
را پذيرفته و در برابر آن تسليم شدهاند .به همه كمكاريهايي كه مسئوالن در
زمينه فراهم كردن مقدمات ازدواج براي جوانان دارند كاري نداريم و بيشتر
ب��ه دنبال راهكاري هس��تيم تا گرهي از كار جوان��ان باز كنيم .جمله جالبي
درباره ازدواج وجود دارد كه ميگويند؛ ازدواج مثل اجراي يك نقش��ه جنگي
اس��ت اگر در آن فقط يك اش��تباه صورت بگيرد جبرانش غيرممكن خواهد
ب��ود .حاال اين جمل��ه را مصداق ازدواجهاي امروزي ق��رار دهيد تا به خوبي
دستگيرتان شود با رس��م و رسومهاي غلطي كه در زمينه ازدواج در جامعه
رواج پيدا كرده چه اوضاعي داريم .متأس��فانه بسياري از اين باورها چنان در
ذهن همه ما رسوب كرده كه خالف آنها غيرواقعي و نادرست جلوه ميكند و
همين يعني آغاز مشكالت براي انجام ازدواج .البته بعضيها همه اين رسم و
رسوم را به زندگي صنعتي و مدرن ربط ميدهند و معتقدند كه چاره ديگري
وجود ندارد ،در حالي كه كارشناس��ان بر اين باورند كه مناس��بات روزگار ما
به خودي خود نه عامل س��ختي ازدواج اس��ت و نه آساني آن ،افراد بر اساس
شخصيت و تربيتي كه دارند ميتوانند از اطالعات و امكانات موجود استفاده
ميكنند حال ممكن است تربيت بعضي از افراد به گونهاي باشد كه خروجي
آن تجملگرايي باش��د يا خيلي به موقع و درست از امكانات مدرن استفاده
كنند كه نتيجه قابل قبولي خواهد داش��ت .گزارش صفحه 4و 5را مطالعه و
خودتان قضاوت كنيد كه سبك زندگي مدرن روي شهروندان منطقه ما چه
تأثيري گذاشته است!

چهره هفته
ليال فتح الهي/مجسمه ساز

تغيير كاربري وسايل
«لي�لا فتح الهي» هنرمندي اس��ت كه توانس��ته با هن��ر خود چرخ
زندگي را بچرخاند .او از حدود 7سال پيش با كمك هنر و ابتكارش،
صنايعدستي فاخر و ارزندهاي را ميآفريند .اين بانوي هنرمند درباره
عالقهاش به كارهاي هن��ري ميگويد« :از كودكي به كارهاي هنري
عالقه بسياري داشتم و از هر فرصتي براي يادگيري هنرهاي مختلف،
اس��تفاده كردهام ».او كه مجس��مههاي زيبايي از جنس برنز ساخته
اس��ت ،درباره كاره��اي خود ميگوي��د« :كارهاي
متنوعي با انواع فلزات ،چوب و شيشه ميسازم
و آموزش ميدهم .در واقع وقتي افراد از طرح
ديواره��اي خانه خود يا وس��ايلي مثل مبل و
صندلي يا حتي تختخواب كه براي تعويض آنها
احتياج به صرف هزينه فراوان اس��ت ،خسته
شده باش��ند با يادگيري چند تكنيك ساده
ميتوانن��د آنها را تغيير دهند و به وس��ايلي
نو تبديل كنند».فتح الهي كه  18س��ال در
خيابان سپهر شهرك قدس زندگي ميكند
درب��اره محله خود ميگوي��د« :پدرم چند
س��ال قبل هنگام عب��ور از عرض خيابان
س��پهر به دليل نبود نور كافي تصادف و
فوت كرد .با اينكه چراغهاي اين خيابان
را تعويض كردهان��د ،اما هنوز اين خيابان
تاريك است و مشكل رفع نشده است».
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گزارش خبری
معاون شهردار منطقه خبر داد

بررسي سالمت قلب
دانشآموزان
س�لامت قلب دانشآموزان منطقه در
روز جهاني قلب بررسي شد .به گزارش
خبرنگار همش��هري محله ،معاون امور
اجتماع��ي و فرهنگي ش��هردار منطقه
گف��ت« :به مناس��بت روز جهاني قلب
ب��ا همكاري وزارت بهداش��ت درمان و
آموزش پزش��كي ،بيمارس��تان شهيد
م��درس ،بيمارس��تان حضرت رس��ول
اك��رم(ص) و كانون پزش��كان منطقه،
بزرگتري��ن آزماي��ش تخصصي قلب مخص��وص دانشآموزان
9مدرسه منطقه برگزار شد« ».شهابالدين صابونچي» تصريح
كرد« :آموزش تصويري نيز در 2مدرسه منطقه ارائه شد .در اين
معاينه پزش��كي ،گروهي از متخصصان قلب و پزش��ك عمومي
حضور داشتند تا وضعيت سالمت دانشآموزان را بررسي و در
ص��ورت بروز هرگونه عالئمي با اطالع ب��ه والدين و خانوادهها،

روند درمان را براي پيش��گيري از تش��ديد بيماري
آغاز كنن��د ».اين طرح در دبس��تانهاي پس��رانه
سيدرضي و روحاهللو سيد جمالالدين و اسدآبادي
و ي��ادگار ام��ام(ره) و دختران��ه ش��هداي صادقيه،
راهنماييهاي پس��رانه طالقاني و پس��رانه پژوهش
و دخترانه ش��اهد فاطمهالزهرا(س) و پسرانه آزادي
اجرا شد .معاون فرهنگي و اجتماعي شهردار منطقه
همچنين از برگزاري جشنواره پژواك محلهها خبر داد
و گف��ت« :اين جش��نوارهاي براي معرفي
برترينه��اي پژوهشه��اي محلهمح��ور
اس��ت كه براي نخس��تين بار در 4رشته،
بهتري��ن پژوهشها ،ايدههاي پژوهش��ي،
گزارشهاي همانديشي و مقاالت پژوهشي
محلهاي را معرف��ي ميكند ».وي در باره
چگونگي برگزاري اين جش��نواره توضيح
داد« :كارگروه علمي جش��نواره پژواك با
حضور استادان برتر اين رشته در منطقه
تشكيل شده است كه اميدواريم برگزاري اين جشنواره به ارتقاي
جاي��گاه پژوهشهاي محلهاي كم��ك كند و موجب ترويج اين
نوع پژوهشها در مطالعات كالنش��هري شود ».معاون شهردار
منطقه تأكيد كرد« :اين جشنواره همزمان با منطقه ما در ساير
مناطق ش��هر تهران نيز برگزار خواهد ش��د تا پژوهشگران برتر
محلههاي كالنشهر تهران معرفي شوند».

خبر عکس
هفته گذشته در
منطقه ما جشن ويژهاي با
عنوان«بزرگمهر هشتم» در
منطقه برپا شد .در اين جشن
كه به همت سراي محله
شهرآرا و حمايت معاونت
اجتماعي فرهنگي شهرداري
منطقه وشهرداري نواحي
3و  4تدارك ديده شده بود
برنامههاي متنوعي برگزار شد
كه مورد استقبال شهروندان
منطقه قرار گرفت.

شنبه
تئاتر تماشا كنيد

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 در ابتداي
خيابان ايران زمين شمالي مراجعه كنيد.

يكشنبه
حضور در باشگاه ادبي

فرهنگسراي ابنسينا براي ايجاد پايگاهي ادبي براي مخاطبان
منطقه ،استعداديابي و پرورش آنها ،دستيابي به روشهاي
نوين نقد و بررسي آثار نشست شعرو ترانه برگزار ميكند .اگر
ميخواهيد از اين كارگاه ادبي بهرهببريد يكشنبهها از ساعت
 17تا  19در فرهنگسرا باشيد.

خبر در هفته
دوشنبه
فيلمببينيد

باشگاه فيلم فرهنگسراي ابنسينا دوشنبهها فيلم،
نمايش ميدهد .اگر عالقهمند به تماشاي فيلمهاي
مطرح روز هستيد ميتوانيد دوشنبه هر هفته ساعت
 17:30به فرهنگسراي ابنسينا برويد.

خبر عدد
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چهارشنبه
نمايشگاهنقاشي

مدير نگارخانه دريابيگي از برپايي نمايشگاه «بدون
عنوان» خبر داد و گفت« :ديوارهاي اين نمايشگاه
ميزبان تابلوهايي از آثار عاطفه سلماني با استفاده از
تكنيك رنگ روغن است ».عالقهمندان براي بازديد از
اين آثار ميتوانند چهارشنبه 17مهر ساعت  16تا 20
به نشاني فاز  3شهرك غرب ،خيابان حسن سيف ،كوچه
دوم ،پالك 6مراجعه كنند.

ايستگاه اتوبوس با نصب شيشه ،اسپيكر و روشنايي مرمت و بازسازي شد« .ايرج ولينژاد»
معاون حملونقل و ترافيك ش��هردار منطقه در باره اين خبر گفت« :در اين طرح ،پررفت
وآمدترين مسيرهاي مورد استفاده دانشآموزان منطقه ،بازسازي و مرمت شد».

