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در بازارهاي روز منطقه اجرا ميشود

يك روز بدون
نايلكس

رئيس اداره بازيافت شهرداري منطقه از برپايي يك روز بدون نايلكس در منطقه
خبر داد« .مجيد پريس��ايي» گفت« :فرهنگس��ازي در كاهش مصرف پالستيك
و نايلكس و زبالههاي توليدي ناش��ي از آن نقش اساس��ي دارد و به همين دليل
شهرداري منطقه نيز برنامههاي گستردهاي را در دستور كار قرار داده است ».به

5

گزارشخبرنگارهمشهريمحله،پريساييگفت«:نصبتابلوياطالعرسانيروز
بدون نايلكس در بازارهاي روز منطقه و فروشگاههاي شهروند از جمله اقدامات
است .همچنين در هر ناحيه تابلوهاي اطالعرساني نصب شد تا شهروندان را
نسبتبهعوارضسوءزبالههايپالستيكيونايلكسيآشناكند».

بسته پيشنهادي تفريحي ماه رمضان
همزماني ماه رمضان با فصل تابس��تان باعث شده تا مسئوالن حسابي سنگ تمام
بگذارند و تمام تالش خود را براي هرچه بهتر گذراندن اوقات فراغت ش��هروندان در
س��اعتهاي بعد از اذان مغ��رب انجام دهند .اگر اهل نشس��تن در خانه بعد از افطار
نيس��تيد ميتوانيد روي برنامههاي تفريحي كه مسئوالن فرهنگي منطقه برايتان در
نظر گرفتهاند حساب كنيد.

بوستان گفتوگو را فراموش نكنيد

در ش��هر حكمفرم��ا ميش��د .ام��ا حكايت ماه
رمضان با ماههاي ديگر س��ال تفاوت داش��ت.
پهلوان��ي ميگوي��د« :همي��ن كه م��اه رمضان
از راه ميرس��يد مس��ئوالن ش��هر تدابي��ري
ميانديش��يدند ك��ه خيابانه��ا و كوچهه��ا تا
صبح روش��ن بمان��د و در ش��بهاي ماه خدا
چراغ هي��چ كوچهاي خاموش نميش��د .وقت
اذان مغ��رب و اذان صب��ح هم كه ميش��د در
ه��ر كوچهاي ي��ك نفر مأموري��ت اعالم آن را
داش��ت .ب��االي بام ميرف��ت و همس��ايهها را
صدا ميكرد كه براي س��حر خ��واب نمانند».
از آن س��نتهاي زيبا امروز چه مانده اس��ت؟
چه خوب است اگر س��حرگاه چراغ خانهاي را
ك��ه ميدانيم اهلش روزهدار هس��تند خاموش
ديدي��م زنگ در را به صدا در بياوريم و آنها را
براي س��حر بيدار كنيم .طاهريان يكي ديگر از
قديميه��اي منطقه كه در محله برق آلس��توم
زندگي ميكند از اعالم وقت اذان و س��حر در
ماه رمض��ان قبل خاط��رات جالبي در ذهنش
مان��ده اس��ت .او ميگويد« :ي��ادم ميآيد كه
س��الها قبل وقتي تلويزيون و راديويي در كار
نب��ود عالوه بر همس��ايهها كه در هر كوچهاي

همديگر را براي س��حر بي��دار ميكردند ،اذان
صب��ح و اذان مغرب توس��ط توپخانههايي كه
در ميدا نه��اي اصلي تهران بود به مردم اعالم
ميشد».
مراد كشون
ش��ب  27ماه رمضان براي همه شب شادي و
خوشحالي بود .طاهريان ميگويد« :يادم ميآيد كه
قديمها هر سال ماه رمضان كه به آخر ميرسيد در
شب  27كه شب كشته ش��دن ابن ملجم مرادي
بود مردم همه شادي ميكردند و به خانه دوست و
آشنا ميرفتند و شام را در كنار هم ميخوردند .آن
س��الها قوت اصلي مردم آبگوشت بود و عالوه بر
شب  27كه شب خاصي بود اهل فاميل و همسايه
هر ش��ب ماه رمضان را خانه يكي جمع ميشدند
و افط��ار را در كنار يكديگر بودن��د .اما همه چيز
س��اده و بيآاليش .سر س��فره نان و پنيري بود و
آش رش��ته و براي شام و س��حر هم آبگوشت كه
قوت ب��دن را در روز بعد تأمين ميكرد .خبري از
سفرههاي رنگارنگي كه امروز تنها دليل كم شدن
رفت و آمدها هس��ت نبود .كاش اين بيآاليش��ي
دوباره به خانههاي ما برگردد».

چند س��الي ميش��ود ك��ه برنامه
«بر آس��تان جانان» به همت سازمان
فرهنگي و هنري ش��هرداري در تمام
مناطق تهران برگزار ميش��ود .امسال
هم فرهنگسراي ابنسينا اين برنامه را
در بوستان گفتوگو به مدت  17شب
برگزار ميكند .مس��ئول روابطعمومي
فرهنگس��را در خصوص جزييات اين
برنام��ه ميگوي��د« :برآس��تان جانان
هر ش��ب از س��اعت  9آغاز ميشود و تا
 12ادامه دارد« ».پروين مواليي» ادامه
ميدهد« :هر شب جنگ ويژه داريم كه
در آن از چهرههاي معروف هنري دعوت
ميشود ،همچنين پخش موسيقي زنده
و اج��راي برنامههاي ش��اد ديگر هم در
دس��تور كار قرار دارد .ع�لاوه بر آن در
قس��متي ديگر از بوستان گفتوگو هم
بيش از  30غرفه تفريحي ،خوراكي ،فرهنگي و هنري وجود دارد و شهروندان ميتوانند از
اين غرفهها هم بازديد كنند ».برگزاري جش��ن ويژه والدت امام حسن(ع) هم جزيي
ديگر از برنامههاي سازمان فرهنگي و هنري در بوستان گفتوگو است.

ماه خوب مهرباني

اداره فرهنگي و اجتماعي ش��هرداري منطقه هم براي امس��ال برنامههاي ويژهاي
را براي ماه رمضان در نظر گرفته اس��ت كه اين برنامهها كمي متفاوتتر از سالهاي
گذش��ته اس��ت .ماه خوب مهرباني يكي از اي��ن برنامههاي ويژه اس��ت .رئيس اداره
فرهنگي و اجتماعي ش��هرداري ميگويد« :در نقاط شلوغ و پر رفت و آمد منطقه كه
شامل ميدانهاي اصلي و محدوده نزديك مترو است  9ايستگاه افطاري داير شده كه
در اين ايستگاهها افطاري مختصري براي آن دسته از افرادي كه براي افطار به موقع
به منزل نرسيدهاند در نظر گرفته ميشود ،عالوه بر آن  9ايستگاه ديني به نام خيمه
معرفت در ميدانهاي اصلي در نظر گرفته ش��ده اس��ت كه كارشناسان ديني در اين
ايستگاهها از نيم ساعت قبل از اذان مغرب تا نيم ساعت بعد از اذان مغرب حضور دارند
و به سؤاالت ديني شهروندان پاسخ ميدهند».

جشن بزرگ در بوستان نهجالبالغه

همزمان با سالروز والدت امام حسن مجتبي(ع) جشن بزرگي در بوستان نهجالبالغه
برگزار ميشود« .فرشاد ش��هيدزاده» در اين خصوص ميگويد« :در اين جشن كه با
برنامه افطاري هم همراه است بخشهاي متنوعي وجود دارد كه يكي از آنها موسيقي
سنتي و دعوت از چهرههاي محبوب هنري است .اين جشن بزرگ بعد از اذان مغرب
آغاز ميشود و تا  12شب ادامه دارد».

نمايشگاه در امامزادههاي منطقه

يكي ديگر از برنامههايي كه اداره فرهنگي و اجتماعي ش��هرداري براي ماه رمضان
در نظ��ر گرفته برگ��زاري نمايش��گاه در
محوطه امامزادهه��اي منطقه مثل
بقعه ش��يخ طرش��تي و امامزاده
صالح است .در اين امامزادهها
عالوه بر داير شدن ايستگاه
افط��اري نمايش��گاهي به
نام كوچهه��اي مدينه هم
برگزار ميشود.

