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مجله خبری

سخن اول

زکیه سعیدی /دبیر
mahalleh2@hamshahrimahalleh.com

صنعت توريسم
در تكه دوم
پايتخت
ح��رف حس��اب ك��ه ج��واب
ن��دارد؛ آنقدر از مش��كالت ريز و
درشتش گفتهايم كه انگار چيزي
ج��ز ش��لوغيهاي آزارد هن��ده و
آلودگيه��اي جورواج��ور در آن
وج��ود ن��دارد ،ح��اال چه برس��د
ب��ه اينكه فك��ر كنيم ش��هرمان
جاذبهه��اي طبيع��ي ،تاريخي و فرهنگي بس��ياري دارد كه ش��ناخت آن
ميتواند زندگي در اين ش��هر ش��لوغ و پر ترافيك را آس��ان كند .مهمتر از
هم��ه اينكه از همين جاذبهه��ا ميتوان براي بهبود اقتصاد اين كالنش��هر
و حتي در نگاهي جزييتر مناطق توريس��تپذير ،اس��تفاده بس��ياري كرد.
كارشناس��ان اقتصادي معتقدند صنعت گردش��گري از صنايع مهم جهاني
اس��ت كه مستقيم و غيرمس��تقيم برفعاليتهاي اقتصادي و فرهنگي تأثير
باالي��ي ميگ��ذارد و به نوعي صادرات نامريي اس��ت ،ام��ا بپذيريد كه اين
صنعت در دهههاي اخير به حدي در ش��هر تهران مغفول مانده كه خيلي
از پايتختنش��ينان هم از ظرفيتهاي گردشگري اين شهر اطالع چنداني
ندارند .البته چند سالي است كه مديريت شهري با هدف معرفي جاذبههاي
گردشگري ش��هر تهران فعاليتهاي بسياري را آغاز كرده كه اين تالشها
در اي��ام تعطيالت نوروز امس��ال با برگزاري جش��نوارههاي گردش��گري و
تفريحي در بوستانهاي مختلف شهر بهويژه بوستان نهجالبالغه در منطقه
م��ا به اوج خود رس��يد ،ولي هنوز كارهاي بس��ياري مانده اس��ت كه بايد
با برنامههاي اصولي مس��ئوالن ش��هرداري مناطق بهطور سازماندهي شده
مورد بررس��ي قرار گيرد ت��ا قابليتهاي گردش��گري و جاذبههاي پايتخت
محل��ه ب��ه محله احياء ش��ود .البته اي��ن موضوع در منطقه م��ا با توجه به
ظرفيتهاي بس��يار باالي گردشگري طبيعي و انس��اني چون آب و هواي
مناس��ب ،وج��ود رودخانه و باغ��ات ميوه ،كوهس��تاني ب��ودن ،امامزادهها
وبوس��تانهاي بزرگ��ي مانن��د نهجالبالغ��ه و آب و آت��ش  ،بلندترين برج
مخابراتي ايران و مراكز تجاري بزرگ از اهميت بيش��تري برخوردار اس��ت
و همين وظيفه مديران ش��هري اين منطقه را س��نگينتر ميكند تا با عزم
جديتري در اين زمينه برنامهريزي و تالش كنند.

چهره هفته
استاد جواد عقيلي /نقاش

خلوت عارفانه هنرمند
بيش��تر او را ب��ا عنوان نقاش قهوهخانهاي ميشناس��ند و كمتر كس��ي
ميداند كه اس��تاد جواد عقيلي فارغالتحصيل رش��ته معماري است و
طراح آزادراه تهران كرج هم بوده .خودش در اينباره ميگويد« :متولد
 1319هس��تم و  56سال پيش در دانشگاه تهران در رشته كارشناسي
معماري ش��اگرد اول شدم ولي به دانشكاه فني رفتم و در سال 1340
مدرك فوق ليس��انس راه و س��اختمان را از دانش��گاه فني گرفتم .بعد
از انقالب و در س��ن  38س��الگي با س��الها س��ابقه كار در طرحهاي
بزرگراه��ي اين كش��ور از جمل��ه مديريت بر س��اخت
آزادراه كرج ،بازنشس��ته ش��دم و به سراغ كارهاي
مورد عالقهام رفتم».اين هممحلهاي كه در شهرك
غ��رب زندگي ميكند درباره نقاش��ي قهوهخانهاي
ميگويد« :نقاش��ي قهوهخان��هاي در اصل ،بازتابي
اصي��ل و ص��ادق از هن��ر هنرمنداني عاش��ق،
تنها و دلسوخته اس��ت .هنرمنداني مظلوم و
محروم از تبار مردم س��ادهدل و آيينهصفت
كوچه و بازار ،آناني كه از پس قرنها سكوت،
زير س��قف تاري��ك قهوهخانهه��ا در خلوت
عارفانه تكيهها و حسينيهها ،در سر هر كوي
و برزني ،چشم در چشم مردم دوختند ،بغض
معصومانهش��ان را يك باره شكستند و به اثر
هنري تبديل كردند .خاصيت اين هنر است
كه مردمي پاك و بيآاليش كه چشمداشتي به
مال دنيا نداشتند در آن حضور داشتند».
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گزارش خبری
در منطقه برپا شد

هفتسين نوروزي
بر مزار شهداي گمنام
ن��وروز امس��ال هفتس��ين قرآني در
7مقبره ش��هداي گمنام و امامزادههاي
منطقه برپا شد.
به گزارش خبرنگار همش��هري محله،
مع��اون فرهنگي و اجتماعي ش��هردار
منطق��ه با بي��ان اينكه مزار ش��هيدان
و اماك��ن مقدس بهترين م��كان براي
تحويل يك س��ال خوب ب��ود ،توضيح
داد« :منطق��ه م��ا ب��ا وج��ود 7مقبره
شهداي گمنام و امامزادههاي صالح(ع) و عينعلي و زينعلي(ع)

از ي��ك هفت��ه قبل از تحويل س��ال 93ب��ا برپايي
سفرههاي هفتس��ينهاي قرآني به استقبال سال
جديد رفت».
«زارع» گف��ت« :ش��هروندان منطق��ه امس��ال در
بوس��تانهاي نهجالبالغه،پرواز ودانشگاههاي علوم
پزش��كي و امام صادق(ع) در كنار ش��هداي گمنام
سال خود را تحويل كردند».
وي تصريح كرد« :مراس��م معنوي قرائت دعاهاي
كمي��ل و زيارت ش��هدا،اه��داي گل و
سخنرانيهاي مذهبي از جمله مراسمي
بود كه برگزار شد».
زارع گفت« :تجديد ميثاق با آرمانهاي
ش��هداي دفاع مق��دس و الگوبرداري از
اخ�لاق و راه الهي آن��ان در لحظههاي
ابتداي��ي س��ال و رس��اندن اي��ن پي��ام
ك��ه م��ردم هم��واره در كنار ش��هدا و
ادامهدهنده راه آنان هستند از پيامهاي
برگزاري اين مراسم معنوي در سال جديد بود».

خبر عکس
عشق يعني مرزهاي كشور
شهرداري منطقه با همكاري
فرهنگسراي ابنسينا ،در ايام سالروز
شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)
براي همدردي با خانوادههاي
مرزبانان اسير شده در پاكستان
ويژهبرنامه «عشق يعني مرزهاي
كشور» را در بوستان ستارخان
برگزار كردند كه خوشبختانه اين
برنامه با خبر آزادي اين عزيزان به
پايان رسيد.

شنبه
اجراي تئاتر

باشگاه تئاتر ايران زمين
فرهنگسراي ابنسينا
روزهاي شنبه را به اجراي
تئاتراختصاص داده است.
اگربه تماشاي تئاتر عالقهمند
هستيد ميتوانيدساعت
 17:30به سالن فرهنگسراي
ابنسينا مراجعه كنيد.

يكشنبه
ارتباط مؤثر

خانه سالمت گفتوگو كالس ارتباط
مؤثررا برگزار ميكند .اين كالس با
هدف افزايش سالمت روان اجتماعي
روز شنبه ساعت  10صبح برپا
خواهدشد .اگر عالقهمند به شركت در
اين كالس هستيد ميتوانيد به كوي
نصر ،انتهاي خيابان سيام ،بوستان
گفتوگو ،خانه سالمت گفتوگو برويد.

دوشنبه
روا نشناسي در شهرآرا

سراي محله شهرآرا با هدف افزايش
آگاهي اهالي درخصوص مسائل مختلف،
كارگاههاي خودآگاهي و خودشناسي
خوشبختي پايدار را برگزار ميكند.
عالقهمند ان به شركت در اينكالسهاي
گروهي ميتوانند دوشنبهها ساعت 10
صبح به خانه سالمت شهرآرا درخيابان
پاتريس لومومبا ،بوستان شهرآرامراجعه
كنند.

خبر در هفته
سهشنبه
تفسير مثنوي معنوي

فرهنگسراي ابنسينا براي آشنايي مخاطبان با مفاهيم
عرفاني مثنوي معنوي و ارتقاي دانش آنان درخصوص
موضوعات فرهنگي ،هنري ،اجتماعي ،فلسفه ،برنامه
ايي با عنوان پاتوق فرهنگي برگزار ميكند .براي
حضور در اين پاتوق سهشنبهها ساعت  17:30به
فرهنگسراي ابنسينا برويد.

خبر عدد

700000

چهارشنبه
خودتان را بيشتر بشناسيد

سراي محله شهرك قدس براي اهالي
كالسهاي روانشناسي برگزار ميكند.
شهروندان عالقهمند به شركت در اين
كالسهاي گروهي ميتوانند روزهاي
چهارشنبه هر هفته ساعت  10تا  12به
سراي محله شهرك قدس مراجعه كنند.

گل الله در معابر عمومي منطقه كاشته شد .به گزارش خبرنگار همشهري محله ،معاون
امور شهري و فضاي سبز شهردار منطقه با اعالم اين خبر گفت« :همزمان با فصل بهار
فرشهاي گل در ميدانهاي اصلي و عبوري منطقه كاشته شد».

