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رفع نگرانی اهالی هنر 
سیدمحمدجواد طاهری، رئیس مجموعه تئاترشهر
نگرانی اهالی هنر در مورد آســیب های وارده 
احتمالی به ساختمان تئاترشهر توسط معتادان 
متجاهر کامال بحق اســت و در تالش هستیم با 
کمک دولت و مدیریت شهری تهران اقدامات الزم 
را در زمینه محافظت از بنای ساختمان تئاترشهر 
انجام دهیم. متأســفانه با وجود تمام تالش های 
صورت گرفته باز هم شــاهد آسیب رسیدن به 
اطراف ساختمان تئاترشهر هستیم و  از سوی دیگر 
وجود آسیب های اجتماعی در اطراف ساختمان، 
اهالی هنر و دوستداران تئاتر را نگران کرده است. 
امیدواریم بتوانیم با کمک وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و شورای شهر تهران و شهرداری تالش ها 
در جهت حفظ سالمت ساختمان تئاترشهر را به 

سرانجام برسانیم.

مکث

 امسال نیز حمایت های شهرداری از 

هیئت های عزاداری تهران در قالب گزارش
رویداد »عطر سیب« درآمده است تا 
برپا کنندگان مجالس محرم و مخصوصا هیئت های 
کوچک و خانگی بتوانند از کمک شهرداری بهره مند 
شوند. اکنون میدان امام حسین)ع( با غرفه های موقتی 
که در اطراف آن ساخته شده به مرکز مراجعه هیئت ها 
تبدیل شده اســت؛ غرفه هایی که به صورت موقت 
ساخته شــده تا برای مدتی نزدیک به یک هفته هم 
اجناس موردنیاز مراســم محرم را تامین کنند و هم 
محلی برای انتقال و تبلیغ فرهنگ عزاداری ســاالر 
شهیدان باشند. 10 مراسم سوگ آیینی استا ن ها در 
این میدان برپا خواهد شد و 8 تعزیه ایرانی و بین المللی 
در آن به اجرا در می آید مانند سال های گذشته آیین 
افتتاحیه بیســتمین رویداد »عطر سیب« با حضور 

مسئوالن فرهنگی و شهری در میدان امام حسین)ع( 
برگزار شد. معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران که نخستین سخنران این مراسم بود 
با خیرمقدم به حاضران گفت: امسال بیستمین سالی 
است که ســازمان فرهنگی هنری توفیق خدمت به 
خادمان هیئت های عزاداری تهران را دارد. سیدعلیرضا 
فاطمیان پور ادامه داد: »عطر سیب« امسال عالوه بر 
فعالیت های همیشگی، چند ویژگی متفاوت هم دارد؛ 
تالش کرده ایم خانواده ها هم مخاطــب این رویداد 
باشند و اگر خانواده ای به این محل مراجعه کرد، بتواند 
اقالم محرمی اش را با کیفیت و قیمت مناسب تهیه 
کند. او گفت: تفاوت دیگر این اســت که برنامه های 
فرهنگی و هنری متنوعی درنظر گرفته ایم که به شکل 
ویژه به کودکان و نوجوانان توجه دارد و  از نوجوانان 

داوطلب در بخش های اجرایی هم استفاده کرده ایم.

هیئت ها به عنوان کانون جهاد تبیین 
حجت االسالم محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات 
اسالمی نیز در این مراســم گفت: امیدوارم امسال 
با رعایت ضوابط و قواعد، آنگونه عزاداری کنیم که 
باطن نیرومند مردم تهران را در عزای سیدالشهدا)ع( 
به نمایش بگذاریم. تکلیف ما این است که هیئت ها 
را به عنوان کانون جهاد تبیین، باشــکوه برپا کنیم. 
براساس فرمایش مقام معظم رهبری، محفل عزای 
امام حســین)ع( کانون تبیین حق اســت؛ تبیین 
روشن کردن حقیقت اســت و این نه فقط بر عهده 
ذاکران و خادمان هیئت ها، بلکــه وظیفه تک تک 
هیئتی ها و عزاداران است.  محمدامین توکلی زاده، 
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری تهران 
نیز در سخنان کوتاهی گفت: خدا را شکر که پس از 
مدت ها، توفان حماسه حسینی دوباره این شهر را در 

بر خواهد گرفت و پلیدی ها و پلشتی هایش را خواهد 
شست. به گزارش همشــهری، با توجه به افزایش 
شــدید قیمت اقالم مصرفی مانند برنج، امسال در 
مذاکراتی میان سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران و بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، به 
برخی هیئت های کوچک بن کارت داده می شــود 
تا قســمتی از نیاز های خود را تامین کنند. به گفته 
روابط  عمومی ســازمان تبلیغات اســالمی استان 
تهران امسال بن کارت با اعتبار ۴میلیون تومانی در 
اختیار مسئوالن هیئت ها قرار می گیرد. این اعتبار به 
هیئت هایی پرداخت می شود که از سازمان تبلیغات 
اســالمی دارای مجوز رسمی باشــند و مسئوالن 
 هیئت باید با مراجعه به ســامانه اینترنتی به نشانی

 beyraghkhadamat.ir اطالعات و مدارک خود 
را در این سامانه بارگزاری کنند.

عطر سیب در میدان امام حسین) ع(
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی: هویت تهران به عزاداری سیدالشهدا)ع( گره خورده است

آیین افتتاحیه بیستمین رویداد »عطر سیب« برگزار شد

رفیعی آتانی، رئیس مرکز تحقیقات اسالمی مجلس در گفت وگو با همشهری

تهران، نیازمند تحول با مشارکت مردم
 شــهر تهران به عنوان پایتخت ایران و با بیش از 

گفت و گو
9.5میلیون نفر جمعیت ساکن، فرصت های بسیاری 
برای تمدن ســازی و الگوآفرینی پیش رو دارد اما 
همزمان از مشکالت و مصائب بسیاری رنج می برد. به نظر می آید نظام 
مدیریت شهری در تهران نیازمند یک تحول بنیادین و تغییر جهت در 
شیو ه های حکمرانی است. همشهری، در گفت وگو با رئیس مرکز 
تحقیقات اســالمی مجلس شــورای اسالمی، چشــم اندازی از 
مطلوب ترین حالت حکمرانی شهری را به بحث و بررسی گذاشته 
است. عطاءاهلل رفیعی آتانی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی 
پیشرفت دانشــگاه علم و صنعت، نظریه پرداز و مؤلف کتاب های 
گوناگونی ازجمله »کنش انسانی در چهارچوب فلسفه اسالمی« اعتقاد 
دارد  همه اهالی شهر باید به نهادهای علمی میل پیدا کنند؛ » استادان 
و روحانیون مستقر در هر محله، پزشکان و اندیشه ورزان و هنرمندان 
باید در هر محل مبنا و مرجع حرکت باشند.« گفت وگو با او را در ادامه 

می خوانید.

 امروزه مدیریت شهری به دنبال افزایش میزان مشارکت 
مردم و تحول در مدیریت شهر تهران است. شما این تحول را در چه 

زمینه ها و ساحت هایی ضروری می دانید؟
مسئله امروز شهر و مدیریت آن، »تحول با مشارکت مردم« است. روندهای 
سابق نشان می دهد اگر همان مسیر گذشته را دنبال کنیم به همان نتایجی 
می رسیم که تا امروز به دست آمده است؛ نتایجی که چندان رنگ وبوی 
کارآمدی و پیشرفت نداشته و نه تنها مسائل سنتی و گره های مزمن شهر را 
حل  نکرده است بلکه خود سبب ساز مشکالت نوظهوری شده که در آینده 
با هولناکی بیشتر گریبان شهر را خواهد گرفت. برای همین در کالنشهر 

تهران به تحول در مدیریت شهری محتاجیم.
در خیلی از ادوار مدیریتی، گروه های مختلف شعار تحول 
سر داده اند اما هربار با موانع و ناکارآمدی هایی مواجه شده ایم. به نظر 
می رسد یکی از اشکاالت کار آن است که هر تحول به مبانی محکم 
و اســتداللی نیاز دارد. تحول مدنظر شما بر پایه کدام مبانی شکل 

می گیرد؟
بنده این تحول را با اتکا بر »نظریه عقالنیت نوین اسالمی« توضیح می دهم 
و با استدالل از طریق آن یک نظریه با عنوان »حکمرانی مشارکتی شهری 
بر مدار نهاد علم« ارائه می کنم. مبانی این بحث در ذات خود تولیدکننده 
»تحول« هستند؛ مبانی اي که در سرزمین ویژگی های ذاتی انسان ریشه 
دارند. اساسا نقطه آغاز هرگونه اقدام در جوامع انسانی، »انسان شناسی« 
است؛ آن وقت است که می توان برای مدیریت انسان در جامعه و مدیریت 

بر انسان ها در جامعه چاره جویی کرد.
با چنین استداللي، مبانی انسان شناسانه این 

بحث، چه گزاره هایی را مطرح می کند؟
به صورت مختصر برخی از ایــن مبانی را با توضیحات 
کوتاهی عــرض می کنــم: مبنای اول آن اســت که 
جامعه، همچون فرد موجودیتی واقعی دارد. جامعه 
حاصل جمع جبری و عددی آدم ها نیست. جامعه جنگل 

یا گندم زار نیست. جامعه چیزی متفاوت از تک تک 
افراد است  که هم ویژگی همه افراد در آن 

منعکس است و هم خود، ویژگی هایی 
دارد که بر یکایک افراد سایه می اندازد 
و به خواست ها و نگرش های آنان 
جهت می دهد. باید بدانیم هویت 
جمعی، متفاوت از حاصل جمع 
هویت فردهاست. مبنای دیگر 

ما، این است که حیات در این جهان با تحرک و تحول همراه است. حیات، 
امتزاجی از علم و قدرت است  و ما حیات را با تحرک می فهمیم. موجود 
جاندار آن است که حرکت آگاهانه دارد  و حرکت یعنی قدرت توأمان با 
آگاهی.  مهم ترین خصوصیت بخش مادی وجود، تحول اســت. مجرد، 
عینیت محض اســت و در مقابل، مادی بودن یعنی تحول دائمی. اما چه 
چیزی سبب تحول می شود؟ تحول نتیجه نقص است، تحول یعنی حرکت 
به سمت کامل شدن. علت اصلی تحول آن است که وجود این جهانی در 
مسیر رسیدن به بی نهایت است. می خواهد کسری های خود را جبران کند 
و بر علم و قدرت خود بیفزاید. به این ترتیب همه جهانیان تالش می کنند 
به سمت بی نهایت کامل بی نقص - یعنی خدا - حرکت کنند. برای این 
تحول خواهی موجودات، پایانی متصور نیست؛ چراکه از نزدیک ترین نقطه 
تا بی نهایت نیز بی نهایت راه و فاصله وجود دارد. پس این رجعت و پیمودن، 

دائمی و همیشگی است.
 مبانی دیگری هم برای این موضوع مطرح می شود؟

بله، مبنای دیگر آن است که روح با حرکت جوهری، کمال می یابد. روح، 
مجردترین حالت انسان اســت و این روح وقتی که در جسم حلول پیدا 
می کند به آن »نفس« گفته می شود. نفس همان روحی است که تعلق به 
جسم پیدا کرده است. حال اگر بپذیریم روح از ماده متولد می شود )و به 
تعبیر بهتر برای نخستین بار در ماده حلول پیدا می کند( پس باید بتواند با 
یک تغییر ذاتی و جوهری، به مراتب باالتر برسد تا در نهایت آمادگی پیوست 
و پیوند به خدا را بیابد. اینچنین است که گفته می شود انسان، جسمانیه 
الحدوث و روحانیه البقاء است. اما آن چیزی که می تواند نفس را دگرگون 
کند و به مرتبه باالی روحانی برساند علم است. با این توصیف، ذات روح، 
همان علم است و انسان برابر با آگاهی است. متناظر با همین معنا می توان 
برای جامعه نیز حرکت جوهری بر مدار علم فرض کرد تا به تدریج بتواند به 
مقامات باالتری از حیات دست پیدا کند، آن وقت است که می تواند جهان 

را در خدمت و تسخیر خود در آورد.
 به هرحال جامعه  یا فرد، از آغاز، خالی و تهی نیست.

درست است. اتفاقا این هم یک مبنای دیگر بحث است؛ اینکه 
هم فرد و هم جامعه صاحب فطرت است. فطرت همان خصوصیات ذاتی 
است که هر موجود را از موجود دیگر متمایز می کند.  یعنی هدف های آدمی 
بیرون او نیست، تحقق همان گرایشات درونی اوست؛ همان هایی که از روز 
اول در وجودش کارگزاری شده است. با این تناظر، جامعه هم اینچنین 
است. جامعه انسانی باید بتواند با عقل و علم خود، همان گرایشات فطری 

را به منصه ظهور برساند.
 با این نگاه نقطه تمرکز مدیریت شهری و قلب تپنده 

آن کجاست؟
مدار مرکزی در مدیریت شهری یک چیز است و هرگونه محور قرار دادن 
غیر از آن خطایی مهلک و تباه کننده است  و آن چیزی نیست جز مدار 
و نهاد علم. مدیریت شهری اگر می خواهد شهر را به جلو حرکت 
دهد راهی ندارد جز آنکه دست به دامان نهاد علم شود. علم، نهاد 
مرکزی تحول در شهر است. هر آن چیز و هر آن کس که می تواند 
تولید کننده و توزیع کننده علم در سطح جامعه باشد باید مبنای 
توجه و پیشران برنامه ریزی شهری قرار گیرد؛ از آموزش وپرورش 
و دانشگاه و حوزه گرفته تا رسانه. اساسا توانایی در زندگی، 
حاصل علم است و شهر توانا، شهری است که از 
آبشخور علم و آگاهی، سیراب می شود. روح 
شهر، بر مدار علم، حرکت جوهری خود را 
می پیماید و نقیصه های خود را جبران 
می کند. شهر باید آنچنان به مدار علم 
اهمیت دهد که همواره همه دل ها و 
ذوق ها به نفع علم ورزی و آگاهی سازی 

سوق پیدا کند و در وجود همه شــهروندان چشمه ای از عقل ورزی و 
علم آفرینی بجوشد. با همین تناظر باید در کالبد محله نیز اینچنین 
رویکردی فراهم  آید. استادان و روحانیون مستقر در هر محله، پزشکان و 
اندیشه ورزان، هنرمندان باید در هر محل مبنا و مرجع حرکت باشند. باید 
از آنان خواسته شود که برای کوچه پس کوچه های محل زندگی خود 
کاری کنند و آن را براساس مالک ها و معیارهای علمی احیا کنند؛ وگرنه 
در جای خالی آنان، روح آفرینی در محله ها براساس خواست پول داران و 

قدرت مداران و اصحاب ذی نفوذ رقم خواهد خورد.
کدام ایده سیاســی در حکمرانی شهری می تواند 

دربردارنده این مفهوم باشد؟
آنگونه از مدیریت سیاسی مطلوب است که بتواند تک تک شهروندان را 
در عرصه تصمیم گیری و مشارکت حقیقی وارد کند؛ یعنی همان نظامی 
که می توانیم براساس اندیشه دینی انقالبی عنوان آن را »مردم ساالری 

دینی« بگذاریم.
مردم وقتی که در مدیریت خرد و کالن جامعه دخیل باشند، می توانند رشد 
یابند و حرکت جوهری به سمت کمال را طی کنند. نمی شود از بیرون گود 
برای مردم تصمیم گرفت و به آنان ابالغ و برای آنان اجرا کرد آن وقت انتظار 
داشت به جامعه رشد یافته دست یابیم. در این نظام واره سیاسی، جامعه 
به محل رشد عقلی و علمی آدم ها تبدیل می شود. مردم در همه امور نظر 
می دهند، دخالت می کنند، می خواهند و خوانده می شوند، اجرا می کنند و 
شریک اجرا می شوند. حتی اشتباه می کنند و اصالح می کنند. می سازند و 
خراب می کنند و به مرور به مراتب باالتری از فهم و بلوغ سیاسی و در نتیجه 
عقل و علم اجتماعی شده بیشتر دست می یابند. آن وقت است که بساط علم 
و قدرت در جامعه پهن تر می شود و به تعبیری شاعرانه، جامعه، جامعه تر 
می شود.مردم ساالری دینی یعنی مردم  ساالرند؛ یعنی رأی و خواست آنان 
حکمفرماست و آنان در هر تصمیم مؤثر و نقش آفرینند. این تنها مسیر رشد 
آدم ها در عرصه های اجتماعی است؛ به نحوی که آدم ها با جنب وجوش 

متفکرانه و تصمیم گیری فعاالنه امورات خود را تمشیت می کنند.
در این نظریه شما، مشارکت مردم در حکمرانی چه 

دستاوردی خواهد داشت؟
به یک معنا در پروژه سیاسی و در قالب مردم ساالری دینی، به علم منتشر 
می رسیم. در این نظریه، شهر یک مدرسه بزرگ است. یک مدرسه دائمی 
که اهالی آن با مشــارکت جویی و تجربه عملی، مدام در حال آموختن و 
یاد دادن هستند. شهر به مثابه مدرسه، حالتی می یابد که علم منتشر در 
آن به صورت علی الدوام بازتولید و مصرف می شود. علم در گوشه ای از آن 
حبس نشده است، بیات نشده است، بلکه تازه است و در مالقات با مسائل 
روزمره نقش آفرینی می کند. در این مســیر، نهادهای تولیدکننده علم، 
حضوری فعال در کنشگری مردم دارند و عمال مشارکت مردم را بر مبنای 
علم و آگاهی ســاماندهی می کنند. در این نوع از مشارکت سیاسی، علم 

روح جامعه است و نهادهای علمی، قلب تپنده و مرکزیت جامعه را دارند.
این نظریه به دنبال پیشنهاد نوعی از حکمرانی شهری است که با رویکرد 
مشارکتی و بر مدار علم اتفاق می افتد. در این نوع از حکمرانی، قرار است 
با مشارکت عمومی همه مردم در اداره شهر، فکر و علم، »ساالر« شود. در 
این مدل همه مردم باید نخبه و اهل فکر بشوند و بخشی از بار مسئولیت 
شهر را به صورت مستقیم به عهده بگیرند. در این رویکرد نظام عمومی 
استاد و شاگردی برقرار می شود. همه مردم با کنشگری فعال همواره در 
حال آموختن و رشد دائمی هستند. این نوع از حکمرانی شهری، عامل و 
محصول آگاهی منتشر اجتماعی است تا آدم ها به واسطه مشارکت در 
تصمیم ها و ساخت زندگی جمعی در کنار هم، با تجربه های مستقیم و 
غیرمستقیم به رشد و تعالی برسند. این نظام مدیریت شهری به خوبی 
می داند قدرت عمومی، محصول آگاهی جمعی است. پس به الزامات آن 

تن می دهد.

مشکالت پارک دانشجو در کمیته رسیدگی به 
آسیب های اجتماعی اطراف تئاترشهر بررسی شد

  محصور شدن تئاترشهر
 با طراحی فاخر

پارک دانشــجو یا تئاتر شــهر؛ مکانی که اهالی هنر به واسطه 
سالن های نمایش در آن تردد و جلسات دیدار و گفت وگوهایشان 
را برگزار می کنند و در میــان مردمان دیگر هم به دلیل حضور 
دستفروشان شناخته شده است. در اصطالح شهرسازی، پارک 
دانشجو فضای عمومی محســوب می شود که همه شهروندان 
حق اســتفاده از آن را دارند، اما سال هاســت این حق به دلیل 
حضور دستفروشان و فعالیت بساط گســتران از یک سو و بروز 
آســیب های اجتماعی مانند کارتن خوابــی و ... نادیده گرفته 
شده است. در یک کالم تئاترشهر امروز توسط انواع آسیب های 
اجتماعی محصور شده و رهایی آن و بازگرداندنش به اهالی هنر 
و شهروندان، مطالبه ای است که مدیریت شهری در دوره جدید 
پیگیری آن را در اولویت اقدامات فرهنگی قرار داده و اولین گام 
هم با تشکیل کمیته رسیدگی به آسیب های اجتماعی اطراف 
تئاتر شهر برداشته شــده اســت؛ کمیته ای که در آن علیرضا 
نادعلی، رئیس کمیته هنری شورای شهر تهران، کاظم نظری، 
مدیرکل هنرهای نمایشــی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، 
ســیدمحمدجواد طاهری، رئیس مجموعه تئاترشــهر، رضا 
صیادی، رئیس سازمان زیباسازی شهرداری تهران و سیدمحمد 
موسوی، شهردار منطقه11، عضو هستند و قصد دارند از طریق 
هم افزایی، تئاترشــهر، این پایگاه فرهنگی پایتخت را از حصار 

آسیب ها رها کنند. 
ایجاد حریم مناســب، مقاوم و در شأن ســاختمان تئاترشهر 
پیشنهادی است که در اولین جلســه این کمیته مطرح شد و 
رئیس کمیته هنری شورای شــهر تهران گفت: »متأسفانه در 
اطراف این ساختمان آسیب های اجتماعی متعددی مشاهده 
می شود که برای جامعه هنری کشور خوشایند نیست. به سرقت 
رفتن دستگیره های درب ورودی ساختمان، وجود نشانه هایی از 
روشن کردن آتش کنار دیوار ساختمان و... سبب شده تا مدیریت 
شــهری تمام تالش خود را برای حفاظت از این بنای ارزشمند 

هنری به کار گیرد.« 
علیرضا نادعلی با بیان اینکه حفاظت از ساختمان تئاترشهر باید 
کارشناسی و اصولی انجام شود، تأکید کرد: »طرح های مختلفی 
دراین خصوص ارائه و پیشنهاد شده که در دست بررسی هستند 
و برای تسریع در رسیدگی به وضعیت حریم ساختمان تئاترشهر 
کمیته ای متشکل از نمایندگان مدیریت شهری تهران،  وزارت 
فرهنگ و ارشاد و مدیریت ساختمان تئاترشهر تشکیل می شود. 
طرح های پیشــنهادی برای ایجاد حریم باید توســط سازمان 
زیباسازی پیگیری شــود و با نظر کمیته مذکور )رسیدگی به 
آسیب های اجتماعی اطراف تئاترشهر( به مراحل اجرایی برسد. 
همچنین  باید این طرح با اصل سازه ساختمان تئاترشهر تهران 

همخوانی داشته و فاخر باشد.«

ایجاد فضای سبز
ایجاد فضای ســبز اطراف ساختمان تئاترشــهر هم پیشنهاد 
دیگری بود که در اولین جلسه کمیته رسیدگی به آسیب های 
اجتماعی اطراف این ساختمان مطرح شد و نادعلی عنوان کرد 
که ساختمان تئاترشهر نشانگر هنر نوین است و باتوجه  به اهمیت 
موقعیت جغرافیایی می توان از ظرفیت فضای سبز پارک دانشجو 
استفاده کرد و با ایجاد فضای سبز اطراف ساختمان تئاترشهر 

زیبایی این بنا را افزایش داد.

برگزاری رویدادهای هنری
در ادامه جلسه رئیس کمیته هنری شورای شهر تهران پیشنهاد 
برگزاری رویدادهای هنری را داد و گفــت: »اجرای برنامه ها و 
رویدادهای فرهنگی، هنری، اجتماعی، ورزشــی و... مســتمر 
و زیربنایی در این بوســتان ســبب حضور پررنگ خانواده ها 
می شــود. درواقع با این کار پارک دانشــجو برای حضور افراد 
آسیب دیده ناامن خواهد شد؛ ازاین رو ضرورت دارد در این بخش 
برنامه ریزی ها به گونه ای انجام شــود تا برنامه ها تداوم داشته 
باشند و در طول سال اجرا شوند.« او همچنین تأکید کرد دوره 
ششم مدیریت شهری تهران با تفکر انقالبی کار خود را آغاز کرده 
است و قطعاً توجه به موضوعات فرهنگی در اولویت این تفکر قرار 
دارد؛ بنابراین تالش می کنیم تا با استفاده از تمام ظرفیت های 
موجود موضوعات فرهنگی را موردتوجه قرار دهیم. نادعلی به 
تبعات ناخوشایند بی توجهی به معضالت اجتماعی تئاترشهر 
اشاره کرد و گفت: »حضور دستفروشــان،  معتادان متجاهر و 
دیگر آسیب های اجتماعی در اطراف ســاختمان تئاترشهر و 
پارک دانشجو شایسته پایتخت ایران اسالمی نیست و اگر به این 
آسیب ها توجه و رسیدگی نشود، ممکن است خطرات بیشتری 
ساختمان تئاترشهر که یک پایگاه فرهنگی است را تهدید کند.«

همکاری نیروی انتظامی
نیروی انتظامی در کاهش و رفع آسیب های اجتماعی و حفاظت 
از ساختمان تئاترشــهر نقش تأثیرگذاری دارد؛ موضوعی که 
نادعلی در جلســه مطرح کرد و گفت: »می تــوان از ظرفیت 
نیروی انتظامی و حراســت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
زمینه حفاظت از این ساختمان اســتفاده کرد؛ همچنین باید 
دستفروشان از اطراف ساختمان تئاترشهر جمع آوری شوند که 
این موضوع را باید شهرداری منطقه 11 پیگیری کند. بوستان 
دانشجو هم الزم است  توسط شهرداری تهران و با کمک نیروی 
انتظامی و دستگاه های مربوطه مناسب سازی شود تا فضای این 
بوستان که در مجاورت ساختمان تئاترشهر است مناسب اهالی 

فرهنگ و هنر و شهروندان تهرانی شود.«

 سید عبدالمهدی حسینی
 مدیرعامل شرکت خاکریزآب 

شهرداری تهران
رودخانــه کــن در حدفاصــل بزرگــراه 
فتح تا بزرگــراه آزادگان کــه در مجاورت 
شــن چاله ها قــرار دارد، ممکــن اســت 
در اثــر وقــوع ســیالب دچــار ســانحه 
شــود. اگــر جریــان آب رودخانــه در 
زمــان بارندگی هــای شــدید بــه داخــل 
شن چاله ها منتقل شود، تأثیرات بسیار 
مخربــی بــر قســمت های جنوبی شــهر 
و همچنیــن امــالک و مســتغالت ضلع 
غرب این شــن چاله ها خواهد داشــت. 
برنامه عملیــات انحــراف آب رودخانه و 

ایمن سازی  را در اولویت قرار داده ایم.

 علی حدادی 
 نماینده ساوجبالغ و طالقان در 

مجلس شورای اسالمی
کلیــات طــرح انتخــاب شــهرداران مــورد 
بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت به 
تصویب کمیســیون امور داخلی کشور و 
شوراها رســید. براســاس این طرح، قبل 
از ثبت نام شــوراها، داوطلبان شهرداری 
بایــد ثبت نام کننــد تا اســتعالم های الزم 
انجام شــود. در ادامه، شــوراها به ترتیب 
3 گزینه برای شهرداری معرفی می کنند 
و روند انتخاب شــهرداران شفاف خواهد 
شــد. براســاس ایــن طــرح، مــردم ضمن 
اینکه به شوراها رأی می دهند، با واسطه 

شهرداران را هم انتخاب می کنند.

مدیرعامــل  تقدســی نژاد،  عبــاس 
نمایشــگاه بین المللــی شــهر آفتــاب 
گفــت: دومیــن نمایشــگاه صنعــت بــا 
حضور ۱۴۰شــرکت و غرفه، 3۰شرکت 
دانش بنیــان و ۱۵شــرکت خارجــی در 
مجموعه شــهر آفتاب شــروع شد. این 
نمایشگاه نسبت به برگزاری نخستین 
نمایشگاه خود، صددرصد رشد داشته 
و تعــداد شــرکت های شــرکت کننده 
دوبرابر شده اســت. نزدیک به ۱۵هزار 
مترمربــع فضــای شــهرآفتاب زیــر بــار 
برگــزاری نمایشــگاه صنعــت رفتــه 
است. به گفته او، این نمایشگاه از ۴تا 
7مرداد ۱۴۰۱ دایر است و عالقه مندان 
می توانند از ساعت ۱۰ صبح تا ۱7 از آن 

بازدید کنند.

مدیرعامل شــرکت بازآفرینی شــهری 
ایران گفت: از مجموع ۱۶۲هزار هکتار 
محدوده های بازآفرینی شهری، حدود 
۵۸هزار هکتار به عنوان سکونتگاه های 
غیررســمی و بافت حاشیه ای شناخته 
افــزود:  آیینــی  محمــد  می شــوند. 
تازه تریــن آمارهــا نشــان می دهــد کــه 
دست کم 7میلیون نفر در این بافت ها 
که ۱۱درصــد جمعیت شــهری و حدود 
۸درصــد از ســطح شــهرها را شــامل 
می شود، ســاکن هســتند و نزدیک به 
۲میلیــون خانــوار در ایــن محدوده هــا 
زندگی می کنند. طبق آمارها ۵3درصد 
بناها در بافت های حاشــیه ای ناپایدار 

هستند.

۱۴۰
غرفه

7
میلیون

واکسیناسیون در میادین 
میوه و تره بار

مدیرعامل شرکت شهر ســالم گفت: واحدهای 
سیار واکسیناسیون در میادین میوه و تره بار تهران 
مستقر و آماده تزریق واکسن کرونا به کارکنان و 

شهروندان هستند.
به گزارش همشهری، امیر نورمحمدی، با اشاره 
به بســیج بخش های مختلف شرکت شهر سالم 
برای تزریق دوزهای یادآور کرونــا به ویژه برای 
کارکنان و بازنشســتگان شهرداری تهران گفت: 
از هفته گذشــته یک پایگاه واکسیناسیون ثابت 
در درمانگاه منطقه 10 و 3 پایگاه ســیار مشغول 
واکسیناســیون کارکنان شــهرداری هستند و 
تاکنون ۲هزار دوز واکسن کرونا تزریق کرده اند. 
او گفت: پایگاه ثابت واکسیناسیون شرکت شهر 
ســالم نیز با عنوان پایگاه واکسیناســیون بعثت 
در درمانگاه منطقه 10 واقــع در خیابان قزوین 
استقرار دارد و از ساعت ۷:30 تا 1۶:30 در حال 
ارائه خدمت هســتند. به گفتــه نورمحمدی، با 
هماهنگی وزارت بهداشــت واکسن های برکت، 
سینوفارم، کووپارس، پاستوکووک و اسپایکوژن در 
اختیار پایگاه های واکسیناسیون شرکت شهرسالم 
قرار دارد. مدیرعامل شرکت شهر سالم با اشاره به 
روند صعودی ابتال به ویــروس کرونا در روزهای 
اخیر گفت: تــا به امروز هیچ مســیری مؤثرتر از 
واکسیناسیون برای پیشگیری از ابتال یا دست کم 
ابتال شدید وجود ندارد و لذا من همه شهروندان را 

به تزریق دوزهای یادآور دعوت می کنم.

نقل قول خبر

عدد خبر

 خبر

گزارش۲

 نمایشــگاه عطر ســیب به مدت 
17ســال پیاپی برگزار شد تا اینکه 
سال 1399به دلیل شــیوع بیماری 
کرونا هجدهمین نمایشــگاه به اجرا 
درنیامد. در ســال 1400نوزدهمین 
نمایشگاه در 16مرداد ماه افتتاح شد 
و امسال میدان امام حسین)ع( محل 
برگزاری بیســتمین رویداد است.   
تاریخ: 2تا 9مرداد     ســاعت: 16 تا 
23   محل: میدان امام حسین)ع( 
  موضــوع غرفه هــا و محصوالت 
عرضه شــده: پرچم و کتیبه هیئت، 
موادغذایی، محصــوالت فرهنگی، 
ظروف یکبار مصرف، لوازم آشپزخانه 
و تجهیزات صوتی   تعداد هیئاتی  
که تحت پوشش قرار خواهند گرفت: 

5000هیئت

دی
شی

خور
د 

حام
ی/ 

هر
مش

س: ه
عک


