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براي جلوگيري از انتشار آلودگي اجرا شد

طعمهگذاري در خيابان خوارزم
و زرفشان شمالي

واح��د محيطزيس��ت اداره خدمات ش��هري ناحي��ه  7با
اجراي اقدامي كارشناسي ،خيابانهاي زرافشان شمالي
و خوارزم بين خيابان هفتم و نهم را طعمهگذاري كرد.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار همش��هری محله،اي��ن كار ب��ا

محمود پاكنيت
بازيگر

بازي در نقش رستم
هدیه جالبي براي پدرم بود
چه��ره پر هيبت محمود پاكنيت در فيلم روزي روزگاري و س��ريال پس از
باران از ذهن هيچكس پاك نميش��ود .او يكي ديگ��ر از چهرههاي هممحلهاي
ماس��ت كه روز پدر بهانه خوبي بود تا س��راغش برويم و با او همصحبت شويم.
محمود پاكنيت از آن پدران با نشاط و با روحيه است و از همه روزهاي پدر اين
سالها خاطرات بسياري دارد .چون هم از خاطرات پدرش تعريف ميكند و هم
از رابطه جالب پدر و پسري خودش ميگويد.
آخرين بار كه به ديدن پدرتان رفتيد ،چه زماني بود؟
2هفته پيش .بهشت زهرا .پدر من سالهاست كه فوت كرده است.
در دوران بچگي و نوجواني چن�د بار از پدرتان كتك خورديد؟ اص ً
ال
كتك خورديد؟
بله .چند دفعه يادم نميآيد،اما كتك خوردهام .شايد آن موقع خيلي ناراحت
ميش��دم و با هر كتك خوردني مدتي گريه كردم ،ولي حاال معتقدم چوب بابا
گله ،هر كي نخوره چيه؟ (مي خندد)
پس از اين گلها به بچههاي خودتان هم ميزنيد؟
نه .زمان ما اين چيزها باب بود ،اما حاال دوره و زمانه فرق كرده است.
اكنون چه چيزي در رابطه پدرها و پسرها بيشتر باب است؟
رفاقت و دوستي .دوران زور گفتن و زور شنيدن خيلي وقت است كه گذشته
و حاال حرف ،حرف رفاقت است و با همين رفاقت كارها پيش ميرود.
اينط�ور ك�ه از حرفهايتان پيداس�ت با بچههايتان حس�ابي رفيق
هستيد ،درست است؟
من  2پسر دارم كه با آنها رابطه دوستي دارم تا پدر و پسري!
بهترين هدیهای كه تا به حال از بچههايتان گرفتيد؟
همي��ن چن��د روز پيش بهتري��ن كادوي دني��ا را از خدا گرفتم.
باورتان نميش��ود وقتي نوهام را بغل كردم چه حسیداشتم؛ انگار
قيمتيترين كادوي دنيا را به من داده بودند.
خاطرهاي هم از پدر خودتان يادتان مانده؟
پ��در در عين حالي كه خيلي ج��دي بود ،اما مهرباني خاصي
داشت.
بهترين هدیهای که روز پدر به پدرتان داديد ،چه بود؟
يك خبر غيرمنتظره كه با ش��نيدنش پدرم حسابي تعجب كرد،
هم خوشحال و هم ناراحت شد.
آن خبر چه بود؟
خبر بازيگر شدن پسرش.
چرا اين خبر غيرمنتظره بود؟
چون پدرم با بازيگر ش��دنم مخالف بود
و چند س��ال پنهان از چشم او تئاتر كار
ميكردم.
پدرتان چطور از اين موضوع با
خبرشد؟
ق��رار بود نمايش��نامه رس��تم و
س��هراب را بازي كنيم و پدرم هم
عاشق ش��اهنامه بود .اين نمايش
بهترين فرصت بود تا كار نمايش
را در برابر پدرم كار خوبي نش��ان
ده��م .روز نمايش خانوادهام را به
نمايش رس��تم و س��هراب دعوت
كردم و گفتم دوس��تم در اين تئاتر
بازي ميكند .برق چش��مان پدرم وقتي
من را روي سن مشغول بازي در نقش رستم
ديد ،هنوز يادم مانده است.
چ�را از اين اتف�اق بهعن�وان بهترين
كادويي كه به پدرتان داديد ،ياد ميكنيد؟
چون آن روز ،روز پدر بود و پدرم چند سال
بعد از آن ش��ب گفت ك��ه ديدن من در نقش
رستم برايش بهترين كادو بوده است.
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توج��ه به نزديك ش��دن فصل گرم س��ال و ب��راي جلوگيري از
انتش��ار آلودگيهاي زيس��تمحيطي و همچنين احتمال انتشار
بيمار يه��اي ناش��ي از جانوران موذي به ش��هروندان در نقاط
شناس��ايي ش��ده ،اجرا ش��د.

بسته پيشنهادي همشهري محله براي روز پدر

ديدار از پدران شهدا
دي��دن پدران ش��هدا و تبريك روز پدر ب��ه آنها يكي از
ويژهترين پيش��نهادهاي همشهري محله براي روز پدر
اس��ت .پيدا كردنشان كار سختي نيست .كافي است به
تابلوي كوچهاي كه در آن زندگي ميكنيد،دقت كنيد.
چون اين روزها كوچههاي ما به نام مقدس شهدا مزين
شدهاند و شما ميتوانيد به راحتي به ديدن اين عزيزان
برويد تا شايد با تبريك روز پدر و هديه دادن يك شاخه گل به آنها جالي خالي
فرزندانش��ان را برايشان پر كنيد .مطمئن باشيد آنها شما را از دعاي خيرشان
بينصيب نميگذارند.

دستگاه تست قند خون ،يك هديه ويژه

اين روزها ديابت يكي از شايعترين بيماريهاست .پس
اگر براي هديه روز پدر ،سردر گم هستيد و ميخواهيد
ب��ا هديهاي متفاوت او را غافلگير كنيد خريد دس��تگاه
تس��ت قند خون گزينه مناسبي اس��ت .شايد خيلي از
پدرها از س�لامت خودشان غافل باشند .اما شما در روز
پدر ميتوانيد با خريد هدي��ه ويژهاي ياد آنها بيندازيد
كه سالمتش��ان مهمترين چيز است كه ش��ما ميخواهيد .قبل از خريد اين
دستگاه حواستان باشد كه قيمت ماركهاي گوناگون دستگاههاي گلوكومتر،
ميزان دقت آنها را نش��ان ميدهد و هرچه دستگاهگرا نتر باشد ،دقت آن هم
بيش��تر است .روز پدر س��الي يك بار اس��ت ديگر ،به خريد يك كادوي گران
قيمت هم ميارزد.

از بازارهاي خريد منطقه غافل نشويد

ش��ايد خيليها فكر كنند كه خريد كادو براي روز پدر
يكي از س��ختترين خريدهاست،اما تعدد مراكز خريد
در منطقه  2اين اتفاق س��خت را آس��ان ميكند .شما
ميتوانيد روي مراكز تجاري مختلفي كه در اين منطقه
وجود دارد ،حساب كنيد و به اندازه پولي كه داريد براي
خريد روز پدر س��راغ يكي از آنها برويد .مهمترين مركز
خريد منطقه مجتمع ميالد نور اس��ت كه در ميدان صنعت قرار دارد .خيابان
اي��ران زمين ،خيابان فرحزادي و ميدان كاج در س��عادتآباد از بازارهاي ديگر
پيشنهادي ما براي خريد كادوي روز مادر است .البته بهتر است رودربايستي
را كنار بگذاريد و قبل از اينكه روانه بازار خريد شويد ،از نيازهاي پدرتان
مطلع ش��ويد تا بتواني��د راحتتر خريد كنيد و وس��يلهاي كه تهيه
ميكنيد به كار آنها بيايد.

آرامپز و ظروف مسي هديهاي
متفاوت

وقت��ي س��ن ب��اال م��يرود،
بيماريه��اي مختل��ف ب��ه
استقبال آدمها ميروند .يكي
از اين بيماريها افزايش چربي
خون اس��ت كه س��كتههاي
قلبي و مغزي يك��ي از نتايج
مستقيم آن است .براي همين پيشنهاد ويژه ديگر ما براي
خريد روز پدر ،تهيه آرامپز و ظروفي است كه مواد غذايي آن
بدون استفاده از روغن سرخ ميشوند .يك آرا مپز خوب و مطمئن
ميتواند ميزان سالمت خانواده را باال ببرد ،چون مواد غذايي درآن
به آهستگي و در حرارت كم پخته ميشود .شايد فكر كنيد كه خريد
ظروف مس��ي هديهاي ويژه مادران است اما اشتباه نكنيد سالمتي و
هرچه كه به تحقق آن كمك كند ،مهم اس��ت .حاال چه ظرف مسي
باشد چه دستگاه تست قند خون.

