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پاكسازي معابر خيابان تبرك

نگاه هفته

چهارشنبه  29خرداد  1392شماره 461

اداره خدم��ات ش��هري ش��هرداري ناحي��ه  9معابر خياب��ان تبرك واقع
در فرح��زاد را پاكس��ازي و نظافت كرد .به گزارش خبرنگار همش��هري
محل��ه ،ب��ا توج��ه به اينك��ه نظافت ش��هر و ايج��اد فضاي پ��اك و دور
ازآلودگي از وظايف شهرداري است به همين دليل اداره خدمات شهري

ناحيه اقدام به پاكس��ازي معابر و جم��عآوري ضايعات از محدوده كرد.
همچني��ن با توجه به نياز اين زمين به رختكن براي س��هولت اس��تفاده
ورزش��كاران و كمك بهنظم و ايجاد فضاي مناس��ب در ضلع غربي زمين
چمن فرحزاد رختكن س��اخته ش��د.

حال و هواي تکه دوم پایتخت در آستانه نيمه شعبان

اي عاشقان
دل را چراغاني كنيد
عطیه اکبری

در تقويم ما شيعيان عيدهاي بزرگي ثبت شده است كه هر سال با آمدن هر يك از آنها حال و هواي شهر
بهكليعوضميشودوشوروشوقخاصيدرميانمردمبهوجودميآيد.اماانگارحكايتبعضياز
اينعيدهامثلنيمهشعبانوتولدامامزمان(عج)بابقيهفرقداردواينشوروشوقبهقولاهل
ادبزايدالوصفميشودونمونهغيرقابلانكارآنهمچراغانيكوچهوخيابانهاستكهشايد
دركمترعيديبااينشدتانجامشود.امسالهماينروندادامهداردوهنوزچندروزيمانده
به تولد امام زمان(عج) حال و هواي منطقهمان عوض شده است .در اين گزارش عالوه بر
توصيفاينحالوهواونگاهيبهسنتچراغانيمحلههاازديدقديميهايمحله،
2بستهپيشنهاديراهمبرايتاندرنظرگرفتيمكهخواندنآنهاخاليازلطف
نيستوميتوانداولينروزهايگرمتابستانرابرايشماباساعتهايخوشي
همراهكند.دراينگزارشباماهمراهشويد.

سنتزيباييكهبااليشهروپايينشهرنميشناسد
ي��ادش بخير بچه كه بوديم وقتي ماه ش��عبان از راه ميرس��يد و ب��ه نيمه آن نزديك
ميش��ديم با تب و تابي كه در كوچهها و خيابانه��ا راه ميافتاد ما هم به جنب و جوش
ميافتاديم و لحظه ش��ماري ميكرديم تا به شب نيمه ماه برسيم و آذينبندي خيابانها
تمام شود .آن وقت همه دلخوشيمان در آن زمان اين ميشد كه دست پدرمان را بگيريم
و به محلهمان برويم .از جلوي هر كوچه كه رد ميش��ديم در دلمان به آن نمره ميداديم
و با كوچه قبلي مقايس��هاش ميكرديم .س��الها از روزهاي كودك��ي ما ميگذرد و هنوز
هم س��نت آذينبندي كوچهها و خيابانها در نيمه ماه ش��عبان و در آس��تانه والدت امام
زمان(عج) با همان سبك و سياق ادامه دارد .اما شايد خيليها فكر كنند كه اين سنت تنها
در مناطق پايين دست و مركزي شهر پر رنگ است و در مناطق شمالي ،آن رنگ و بو را
ندارد ،اما يكي از قديميهاي محله برق آلستوم كه سه دهه از عمر خودش را در اين محله
گذرانده اس��ت ،با اين موضوع موافق نيست« .داود ركني طاهريان» ميگويد« :از سالها
پيش اين سنت در محله ما وجود داشته و هر سال هم با همان شور و اشتياق ادامه دارد.
هر كس��ي به اندازه تواني كه دارد دوست دارد سهمي در اين آذينبندي داشته باشد،
يكي با چراغاني محوطه مغازهاش در يك خيابان و يكي هم با نصب پرچم بر س��ر در
خانهاش ارادت خود را به نيمه ش��عبان و امام عصر(عج) نش��ان ميدهد ».اين قديمي
محله برق آلستوم معتقد است كه اين مسئله يك طورهايي با دل آدمها سر و كار دارد،
براي همين آنها را به شور و شوق مياندازد .طاهريان ميگويد« :سنت چراغاني خيابانها
و محلهها در نيمه ش��عبان آنقدر در اعتقادات مردم نفوذ كرده است كه حتي اقليتهاي
مذهبي كه در تهران و مناطق مختلف آن زندگي ميكنند هم با شيعيان همراه ميشوند
و جلوي خانه خودشان را چراغاني ميكنند».

از بوستان واليت تا برج ميالد
اگر اهل ش��ركت در جشنهاي اعياد شعبانيه هس��تيد و از جزييات آنها اطالعي نداريد،
خبرهاي خوبي برايتان داريم .يكي از اين جشنهاي بزرگ از همين امروز در بوستان
بزرگ واليت برگزار ميش��ود و شما ميتوانيد با ش��ركت در آن با يك تير دو نشان
بزنيد .اول اينكه به بزرگترين بوستان تهران سري زديد و دوم اينكه در برنامههاي
متنوعي كه در جشن اين بوس��تان برگزار ميشود شركت كرديد .آنطور كه مدير
اداره فرهنگي و اجتماعي شهرداري منطقه ميگويد ،اين جشن با حضور  22منطقه
در اين بوستان برگزار ميشود« .فرشاد شهيدزاده» ميگويد« :اين جشنها از دوم تير
به مدت  10ش��ب ،از ساعت  8بعدازظهر آغاز ميشود و تا اواخر شب ادامه دارد».
در بوس��تان واليت انواع غرفههاي فرهنگي ،اجتماعي و ورزشي توسط مناطق
مختلف برگزار ميشود و با برنامههاي متفاوت براي همه گروههاي سني شب
خوشي را براي شما و خانوادهتان رقم ميزند .شهيدزاده ميگويد« :جنگ
شبانه با برنامههاي متنوع و حضور هنرمندان و بازيگران از بخشهاي ويژه
اين جشن  10شبه است كه بعد از اذان مغرب اجرا ميشود».
آسمان منطقه  2نورباران ميشود
اما ي��ك خبر ب��راي آن دس��ته از
شهروندان كه دوست دارند نيمه شعبان
را در منطق��ه خودش��ان و در مه��د گردش��گري پايتخت
يعن��ي برج ميالد بگذرانن��د .آنطور ك��ه از گفتههاي مدير
روابطعمومي برج ميالد پيداس��ت نور افش��اني در ش��ب نيمه ماه شعبان و تولد
امام زمان(عج) جزو برنامههاي هر ساله است و امسال هم در ساعت  9شب نيمه
شعبان برگزار ميش��ود .البته براي ديدن اين برنامه حتماً الزم نيست به
برج ميالد برويد ،آسمان منطقه  2در نيمه شعبان نور باران ميشود.
جشنواره ديدني برج ميالد
دس��تاندركاران برج ميالد امسال هم براي اعياد شعبانيه سنگ تمام
گذاشتند ،البته همزمان شدن اين عيدها با فرا رسيدن فصل تابستان و آغاز جشنواره
تابس��تاني برج ميالد باعث شده تا اين جش��نواره با آب و تاب بيشتري برگزار
شود و متقاضيان بيشتري هم داشته باشد .يكي از مهمترين و پر طرفدارترين
بخشهاي جشنواره بخش ورزشي است كه با رشتههاي مختلف از جمله
تيراندازي با كمان ،فوتبال دستي ،پله نوردي ،دوچرخهسواري وبرنامه
ديدن��ي ثبت ركورد پايين آمدن از پلههاي برج ميالد تهران توس��ط
يكي از دوچرخهسواران جوان كشور منتظر حضور شهروندان تهراني
و شهروندان بومي منطقه است« .جعفري» ادامه ميدهد« :در بخش
فرهنگي و هنري هم برنامه ش��بهاي نجومي ،س��ينماي تابس��تاني،
چادرهاي عش��ايري ،غرفههاي فرهنگي و گردش��گري ،اجراي كنسرت
موس��يقي در فضاي باز ،نشست ادبي ،موس��يقي محلي برگزار ميشود».اما
مس��ئوالن از تفريح و سرگرمي هم غافل نشدهاند و با برگزاري مسابقههاي علمي
عمومي ،نمايش ميم ،سينماي  4بعدي ،كنسول بازيهاي رايانهاي ،چايخانه ،قطار شادماني،
كالسكهسواري و مارش نظامي متقاضيان بيشتري را جذب مهد گردشگري پايتخت كردهاند.
اما اگر فكر ميكنيد كه مسئوالن از خير برنامه ويژه كودكان و نوجوانان گذشتهاند ،سخت در
اشتباهيد.

