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آقای حاللیان
کاندیدای تخیلی انتخابات

کتاب

دست پر <سیدعلی صالحی>
در نمایشگاه کتاب امسال

طبیعی
امــروز در خدمــت آقــای حاللیان کاندیــدای تخیلی این
دوره از انتخابات ریاست جمهوری هستیم و میخواهیم
نظر ایشان را در مورد مسائل مختلف و برنامههای پیش
رو جویا شویم.
 éآقای حاللیان بفرمایید برنامه شــما بــرای حل معضل
بیکاریچیست؟
آيدين سيارسريع
٭ افزایــش دانشــگاهها و قلیــان ســراها ،افزایــش پهنای
بانــد اینترنت و خیابــان جهت تســهیل دور دور مجازی
و واقعــی و همچنیــن طوالنی کردن خدمت ســربازی از
برنامههای ما برای رفع معضل بیکاری است.
اینهابیشترمربوطبهاشتغالپسرانبود،برایاشتغالدخترانچهبرنامهایدارید؟٭ افزایش امکانات اینســتاگرام و تولید انبوه نرم افزارهای ادیت عکس و تشــویق
به ادامه تحصیل.
 آیا به نظر شما مشکل امروز ما موی جوانان است؟٭ بله .امروز یک میلیون تومان میدهند برای رنگ مو و سرمایه مملکت هدر میرود.
 برنامه شما برای ازدواج چیست؟٭ فعالً برنامهای ندارم .باید ببینم درسم کی تمام میشود.
 برای آب چه برنامهای دارید؟٭ آب چیز مهمی است و مایه حیات است و همه ما باید آن را حفظ کنیم.
 بله درست است ولی چه برنامهای دارید؟٭ به هر ابر بارور یک میلیون تومان میدهیم.
 بفرمایید برنامه شما برای حوزه مسکن چیست؟٭ مــا امــروز دو میلیــون خانــه خالی در کشــور داریــم ،یعنــی دو میلیــون خانواده
میتوانند صاحب خانه شوند .ما در دولت بعدی به این افراد دستور میدهیم که
وارد این خانهها شده و سکنی گزینند.
 در حوزه ورزش چه برنامهای دارید؟٭ برنامه چهارساله برای پایان حسرت چند ده ساله حضور در جام ملتهای اروپا.
 برنامهتان برای افزایش نشاط عمومی؟٭ آقای فیروز کریمی را به وزارت ورزش و آقای جواد خیابانی را بهعنوان سخنگوی
دولت منصوب میکنم.
 برنامه دولت شما برای فقر چیست؟٭ ما معتقدیم زیبنده نیســت که ما در کشــور فقیر داشته باشیم .لذا برنامه داریم
فقرا را به کشورهای دیگر ارسال کنیم.
 در مورد مهاجرت نخبگان؟٭ ببینید ما معتقدیم همه مردم دل در گرو کشور و آینده کشور دارند .آن کسی هم
که مهاجرت میکند حتماً مشکلی دارد که مهاجرت میکند .لذا قدمهای ما باید
در جهت تسهیل مشکالت این عزیزان باشد.
 چگونه؟٭ هــر کاری از دســتمون بربیــاد انجام میدیــم دیگه .میریم دنبال ویزاشــون ،ارز
دولتی بهشــون میدیم ،پشــت سرشــون آب میریزیم ،بای بای میکنیم ،اشــک
میریزیم حتی .هرکاری که بتونیم انجام میدیم.
 خیلی ممنون .خداحافظی کنید.٭ برنامهام در حوزه اقتصاد رو نگفتم.
 نمیخواد دیگه .فقط برو.٭ اوکی .بای.

مجموعــه شــعر (دختر ویولــن زن در کوچــه هاى برفى
آذر مــاه) تازهتریــن مجموعه شــعر ســید علی صالحی
در نمایشــگاه کتاب تهران در غرفه نشــر چشمه عرضه
خواهد شد .به گزارش «ایران» همچنین دفتر هاىانیس
آخــر همین هفته مــى آید ،ما نباید بمیریــم رؤیاها بى
مــادر مى شــوند ،رد پاى برف تا بلوغ کامل گل ســرخ و
جلــد اول ،دوم و ســوم مجموعه هاى هــزار صفحه اى
مجموعــه آثار -تجدید چاپ و در غرفه انتشــارات نگاه به دســت عالقه مندانشــعر ســیدعلى صالحى خواهد رســید .انتشــارات تهران نیز چاپ دوم (آخرین
عاشقانه هاى رى را) را در نمایشگاه جهانى کتاب تهران عرضه مى کند.

<رساله در فن موسیقی> در نمایشگاه

کتــاب «رســاله در فن موســیقی» از زمره متــون نظری
در علــم موســیقی اســت کــه «حاجــی حســین ظهری
اصفهانــی» آن را در اواخــر قــرن یازدهــم و اوایــل قرن
دوازدهــم هجری در شــبه قــاره هند بــرای ممدوحاش
ســلطان اورنــگ زیــب عالمگیــر گورکانی تألیــف کرده
اســت .از رســاله در فــن موســیقی تنهــا یــک نســخه در
کتابخانه دانشــگاه ادینبورگ اســکاتلند یافت شــده است .این رســاله دارای یک
مقدمه ،پنج باب و پانزده فصل است .بازنویسی و تصحیح این رساله را «ایمان
رئیســی» بر عهده داشــته اســت .این کتاب در ســی امین نمایشــگاه بینالمللی
کتاب تهران در غرفه کتاب انتشارات سوالر قابل دسترسی برای عموم است.

ایران ما

دریاچه بزنگان؛ مهمترین اثر طبیعی
ملی خراسان رضوی

دریاچــه بزنگان تنهــا آبگیر طبیعی خراســان رضوی
رضا سلیمان نوری
اســت .ایــن دریاچــه در بلندیهاى کپــهداغ و در 130
کیلومترى جاده مشهد  -سرخس قرار داشته و حدود
 80هکتــار مســاحت دارد .ایــن دریاچــه ،حداکثر  12متر و حداقــل  9متر عمق
داشــته و آب آن از بارندگیهــای ســاالنه و چشــمههای کوچــک حاشــیه و کف
دریاچــه تأمین میشــود .دریاچه بزنگان از اهمیت علمــی و تحقیقاتی باالیی
برخوردار است و همه ساله در فصلهای پاییز و زمستان و اوایل بهار زیستگاه
بسیار مناسبی جهت زمستان گذرانی پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی است.

رحیم بقال اصغری

دستکاری آمار پشت تریبون های عمومی

 ëاذان ظهر  ë 13/01اذان مغرب  ë 20/10نیمه شب شرعی  ë 00/14اذان صبح فردا  ë 4/38طلوع آفتاب فردا 6/12

یادبود

عکس
نوشت

میثاقنامه اخالق روزنامه نگاران ایرانwww.ion.ir/news/19949.html :

حضرت مح ّمد(ص):
ناتوانترين مردم كســى اســت كه از دعا كردن ناتوان
باشد.
(4/1646؛ امالى طوسى)89 :

نگاره

حکمتاهلل
مالصالحی

استاد باستانشناسی
دانشگاه تهران

به بهانه رونمایی از جدول گاهنگاری تطبیقی ایران و جهان

در اهمیت نسبت باستانشناسی و زمان

باستانشناســی ،دانش زمان اســت و مانند همه رشــتههای تاریخی با زمان
ســخت درگیر اســت؛ تقدم و تأخر زمان ،مرجعیت زمان و گذشتگی شواهد
مورد مطالعه باستانشناســی ،جزو اصول موضوعه و مســلمات این دانش
اســت .برایناســاس ،این دو دارای نســبت روششــناختی ،هستیشــناختی
و معرفتشــناختی هســتند .در بحث هستیشــناختی از آن رو که در پی آن
اســت تا بداند رخدادهای تاریخی ،چگونه و در چه شــرایطی رخ میدهد .در
متکثر الکن و خاموش و جامد را نظم زمانی
ســویه روششــناختی ،شــواهد ِ
میدهد و وضوح بیشتری میبخشد .نگاه معرفتشناسانه نیز دایر بر شواهد
تاریخــی در توالــی زمانــی اســت .در ایــن دانش کــه اصول قدمــت و اصالت
اهمیــت دارد« ،گاهنگاری تطبیقی» جایگاهی خــاص دارد که در طول زمان
رخ میدهــد و به معنای تخصیص رخدادها به تاریخهای زمانی دقیق آنها
است ،که آن را علم قرار دادن وقایع در زمان نیز گفتهاند .گاهنگاری میتواند
نسبی یا مطلق باشد .گاهنگاری نسبی چینش وقایع مربوط به هم ،نسبت به
یکدیگر و نسبت به یک مبدأ زمانی است و گاهنگاری مطلق ،قرار دادن وقایع
و رخدادهــا در تاریخهای زمانی دقیق آنها اســت ،اگرچه زمان ،امری ســیال
است و گاهنگاریها نیز به همین اعتبار ،قراردادی هستند ،اما باستانشناسی
دانش «دْرزمانی» است هرچند نفی «همزمانی» نمیشود.
همایــش «گاهنگاری تطبیقی ایــران و جهان» به همــراه رونمایی از جدول
تطبیقــی گاهنگاری ایــران و جهان (دوران پارینه ســنگی تا پایــان عصر آهن)،
امروز از ساعت  9تا  ،16در مرکز همایشهای برج میالد برگزار میشود.

یادداشتهایی
برای تمام روز

رخصت زیستن را
دستبسته دهانبسته گذشتیم

خاطره بازی

امیناهلل رشیدی

اسماعیل علوی
حضــرت ابوالفضــل(ع)
در میــان بنــی هاشــم
شــخصیتی بنام و پر آوازه است وهمچون ماه که
نور خورشید را باز میتاباند همواره در همسایگی
خورشید امامت زیسته وتالی عصمت و طهارت
بوده اســت.آن هنگام که در پگاه چهارم شــعبان
ســال  26هجــری پــا بــه عرصه وجــود نهــاد ،قد
کشــیده و جثــهاش همــگان را متحیــر ســاخت
و امیرالمؤمنیــن علــی(ع) را بــه یــاد عمویــش
«عباس» انداخت و بدین ســان نوزاد تازه متولد
شده نیز «عباس» نام گرفت ،اما به دلیل زیبایی
و خوبرویــی بــه «قمر بنی هاشــم» مشــهور شــد.
چهــارده ســال در رکاب پــدرش علــی(ع) درس
شــهامت و فداکاری آموخت و ســینهاش از علوم
مختلف سرشار گشت تا آنجا که ابوالفضل – پدر
دانشهــا – لقــب یافت.حضــرت ابوالفضل(ع)
یکی از چهرههای محوری حماسه عاشورا بود و به
دلیــل ارزشهایی که آفرید ،مصداق «انهم فتیه
آمنــوا بربهم و زدناهم هدی» -کهف  -13بوده و
به ســمبل وفاداری و غیرت تبدیل شــد و از سوی
رادمــردان وغیرتمندان مورد پیــروی قرار گرفت.
حضرت ابوالفضل العباس(ع) آنچنان شجاعت
را بــا ادب و متانــت و معرفــت درآمیخــت که در
طول تاریخ اســوه و الگــوی آزادگان جهان بوده و
الهام بخش روحهای بلند اســت .همچنانکه در
طول جنــگ تحمیلی رزمندگان اعم از ســپاهی،
بســیجی و ارتشــی بــا تأســی از این تربیــت یافته
مکتــب علوی آمــاده جانبــازی و فــداکاری در راه
آرمانهــای بلند شــدند و درصیانــت از مرزهای
مــادی و معنــوی از چیــزی فروگذار نکردنــد و در
پیروی از مکتب حســینی حماســههای جاویدی
خلــق کردند .میالد مســعود الگوی جانبــازی در
راه آرمانهــای الهــی برعمــوم هموطنــان بویژه
جانبازان عزیز و سرافراز مبارک باد.

٭

کاربران شبکههای اجتماعی همیشه متهم هستند
بــه جدا کــردن قســمتهای خــوب زندگیشــان و
نمایــش ایــن قســمتها و البته پنهان کــردن خود
واقعــی پشــت یک تصویــر مجازی .حــاال وقت آن
رســیده کــه دســتمان رو شــود .فیسبــوک روی
طرح جدیــدی کار میکند که قصد دارد اســتتوس
حمید جعفری
را بــدون اینکــه تایپ کنیــم با خوانــدن ذهن کاربر
روزنامهنگار
پســت کنــد .کاربران فیســبوک بــا این تجربه آشــنا
هســتند که خطهای نصف ه و نیمهای نوشتند و پاک کردند ،یا استتوسهایی
که با تردید تنها برای خودمان در حالت ( )only meپست کردیم .این یعنی
هزاران نفر در سر ما زندگی میکنند و فکر کردن بدون دیگران معنی ندارد.
هزاران نفری که نمیدانیم مغزمان برایشان خندهدار است ،گریهدار است
یا رقتانگیز ،جملههایمان را قبل از اینکه فعل داشته باشند میبینند .دیگر
هیچ کس تنها فکر نمیکند .حتی اگر کسی جز خودش در اتاق نباشد.
مارک زاکربرگ پیش از این گفته بود ،به دنبال راهی است برای اینکه غیر
از تصویــر کردن صحنههایــی که تجربه میکنیم بتوانیــم ذهنمان را هم به
دیگران نشــان بدهیم .او از انجام تحقیقاتی در دانشگاه برکلی گفت که روی
دادههای  MRIانجام میشــود تا بتوانند فعالیتهای روزمره افراد را بررسی
و یک نقشه از فکرشان ترسیم کنند؛ نقشهای که پیشبینی میکند بر اساس
فعالیتهای مغزی هر فرد ،او قرار است به چه چیزهایی فکر کند.
البته فیسبوک این مژده را داده که طرحش را با هدف حمله به افکار مردم
دنبال نمیکند و میخواهد کار کاربرانش را راحتتر کند .مثالً شــما دســت به
کیبورد نمیبرید و فقط به حرفی که میخواهید بزنید فکر میکنید .فقط سؤال
آنجاست که ذهن نظم کلمات عادی را این طور که حرف میزنیم ندارد .مثالً
تا به حال پیش نیامده وسط نوشتن یک استتوس فکر کنید احتیاج به سرویس
بهداشتی دارید یا باید بلند شوید و ناهارتان را گرم کنید؟ آیا زاکربرگ قرار است
از پس تفکیک فکرهای درهم و برهم و همه آنچه همزمان در ذهنمان داریم
بربیایــد؟ نکند آبروریزی کند و الی کلماتمــان درباره نامزدهای انتخابات به
مردم بگوید در یخچال چیزی نیســت و سفرهتان بوی نفت میدهد؟ او گفته
روی انتقــال خاطرهها از ذهن یک نفر به ذهــن دیگران هم کار میکنند .برای
آزمایــش انتقــال خاطره ،محققان یــک مــوش را در هزارتو قــرار دادند و بعد
خاطــره او را از نقشــه هزارتــو به ذهــن موشهای دیگر منتقــل کردند که هیچ
تجربهای از آن نداشتند اما بخوبی از آن میگذشتند .ترسناک است نه؟ شاید
یک روز ما قدرت تشخیص این را از دست بدهیم که کدام خاطرهها واقعاً مال
ذهن ما هستند و کدامها را دیگران در سرمان فرو کردهاند.
ما همین حاال هم قابلیت دیدن خاطرههای اشتباه را در ذهنمان داریم.
فرویــد روانشــناس معــروف از حافظــه کاذب میگوید و چیزهایــی که به یاد
میآوریم اما هیچ وقت اتفاق نیفتادهاند .حاال برنامه ذهنخوانی قرار است
به کدام داالن مخفی درونمان راه پیدا کند و کدام خاطره واقعی یا کاذب را
بیرون بکشــد؟ چه کســانی قرار است پشت دســتگاههای جدید بنشینند و به
جهان ذهن ما زل بزنند و جملههای معنیداری از آن بیرون بکشند؟
* احمد شاملو

خواننده پیشکسوت

الگوی پاسداری
از حق و جانبازی
در راه آن

ِ
پنهان آقای شاعر
غم
ِ

به بهانه سالروز درگذشت «رهی معیری»

«محمدحسن رهی معیری» از شاعران و ترانه سرایان بزرگ کشور ماست که
وسواس و حساسیت بسیاری روی اشعارش داشت؛ او بارها در شعر ،ترانه یا
غزلیاتش تجدید نظر میکرد تا آن طور که باید و شــاید مورد پســند سلیقه و
انتظارش باشــد .بعد از آنکه همه چیز مطابق میل و استانداردهایش پیش
میرفت ،برای انتشــار و چاپ شــعرها اقدام میکرد .زنده یاد معیری یکی از
بهترین ترانه ســراهای خواننــدگان برنامه رادیویی «گلها» بــود .در همه آثار
معیری همیشــه غمی پنهان موج میزند و این غم ســبب شــد دوســتداران
ادبیات جذب این شاعر بزرگ شوند.

ëëشب «فرهنگ اعالم و
دوشنبه
اصطالحات»
بازار
بــه مناســبت انتشــار
فرهنگ
کتــاب «فرهنــگ اعــام
و اصطالحــات دانــش
گستر» ،امروز ساعت 17مراسمی با حضور نصراهلل
پورجــوادی ،کامــران فانی ،بهاءالدین خرمشــاهی،
محمدعلی ســادات و تورج اتحادیه در کانون زبان
فارســی واقع در خیابان ولیعصر ،سهراه زعفرانیه،
خیابان عارفنسب ،شماره  12برگزار میشود.
ëëنشست «هویت ایرانی و نفوذ انیرانی»
نشســت «هویــت ایرانــی و نفــوذ انیرانــی» بــا
ســخنرانی محمود امیدســاالر ،امروز ســاعت 16
در مؤسســه پژوهشــی میــراث مکتــوب واقــع در
خیابان انقالب ،بین خیابان ابوریحان و دانشگاه،
ســاختمان فروردیــن ،شــماره  ،1182طبقه دوم،
واحد  9برگزار خواهد شد.
ëëرونماییازکتاب«خوشنویساناستانبول»
آیین رونمایی از کتاب «خوشنویســان استانبول»
بهعنــوان پنجــاه و هفتمیــن کتــاب از مجموعــه
کتابهــای «صدگانههــای اســتانبول» ،امــروز
ساعت  17با حضور ســلیمان برک (خوشنویس
تــرک) ،حمیدرضا قلیچ خانــی و مترجمان ثریا
منیری و مهــدی قربانی در مؤسســه یونس امره
به نشــانی بلوار آفریقا (جردن) ،کوچه سعیدی،
شماره  12برگزار میشود.
ëëرونمایی از فصلنامه «مردم نامه»
فصلنامــه مــردم نامــه کــه نشــریهای علمــی-
تخصصی درخصوص تاریخ مردم اســت ،امروز
ساعت  18با حضور محمدعلی موحد ،منصوره
اتحادیــه ،محمــد دهقانی و داریــوش رحمانیان
(ســردبیر مجله) در شهر کتاب مرکزی به نشانی
خیابان شریعتی ،باالتر از تقاطع مطهری ،نبش
کوچه کالته رونمایی میشود.
ëëنشست «چرا باید علوم انسانی بخوانیم؟»
نشســت «چرا باید علــوم انســانی بخوانیم؟» با
ســخنرانی ســارا شــریعتی ،امــروز ســاعت  16در
دبیرســتان تخصصی علوم انســانی شرفالدین
واقــع در خیابــان ولیعصــر ،باالتــر از طالقانــی،
خیابان رودسر ،شماره  53برگزار میشود.
ëëسینمایمعاصرامریکایالتیندرخانههنرمندان
ســینماتک خانه هنرمندان ایــران در چهار برنامه
آینــده خــود میزبــان آثــاری از ســینمای معاصــر
نخستین آن ،امروز ساعت
امریکای التین است که
ِ
 1:30بــه نمایــش فیلم «نه» بــه کارگردانــی پابلو
الریناختصاصدارد.هرچهارفیلمبهزباناصلی
و با زیرنویس فارسی نمایش داده میشوند.
ëëنشست «اقتباس و انهدام»
نشســت «اقتباس یا انهدام» امروز ســاعت  ۱۸با
حضــور محمدرضا خاکــی ،حمیدرضا نعیمی و
اعضای هیــأت مدیره کانون نمایشنامهنویســان
ایــران در تاالر اســتاد امیرخانی خانــه هنرمندان
ایران به نشــانی خیابان طالقانی ،خیابان شــهید
موسوی شمالی ،برگزار میشود.
ëëنشست «نقد و بررسی نگارشهای علوم قرآنی
در ایران معاصر»
نشســت تخصصی «نقــد و بررســی نگارشهای
علــوم قرآنــی در ایــران معاصــر» بــا ســخنرانی
محمــد کاظــم شــاکر ،ســاعت  ۱۰صبــح در
پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعــات فرهنگی
واقع در بزرگراه کردســتان ،خیابــان دکتر صادق
آیینهوند ( ۶۴غربی) برگزار میشود.

منطقه  ،17کوچکترین منطقه؛ بیشترین میزان حس همسایگی

تهران مردم
ِ
از مهمتریــن مکانهــای
17
منطقــه  ،17بقعــه امامــزاده
حســن(ع) اســت کــه در
گذشــته در قســمت غربــی
تهــران ،خــارج از دروازه
قزوین(محــدوده میــدان
احمدمسجدجامعی
قزویــن امــروزی) واقع شــده
بــود .ایــن بقعــه از بقــاع
معــروف خارج تهــران و بهعنوان یکی از گورســتانهای
اطراف تهران شــناخته شــده بود .نخســتین سکونتها
در این منطقه نیز از محدوده همین امامزاده آغاز شــد.
محدوده این منطقه در گذشته به طور کلی به زمینهای
کشاورزی اختصاص داشت و تعداد ساکنان روستایی در
این محدوده بســیار اندک بود .به لحاظ زمین شناختی،
ایــن منطقه نزدیک یکی از گســلهای زلزله تهران واقع
شــده و از مناطــق پرخطــر تهــران بــه حســاب میآیــد.
بافت های ریزدانه و بافت فرســوده این منطقه نیز ،این
خطــر را چندین برابر کرده اســت .این منطقــه از لحاظ
وســعت یکی از کوچکترین مناطق  22گانه شــهر تهران
است .بیشتر بخشهای این منطقه در گذشته از اراضی
روســتای وصفنــارد و روســتای امامــزاده حســن یــا جی
سفلی بود .بخش کوچکی از بخش شرقی این منطقه به
روستای بریانک تعلق داشت.
روســتای وصفنارد یکی از روســتاهای قدیمی ناحیه
غــار بــه حســاب میآیــد .از قدیمیتریــن منابعــی کــه
نــام وصفنــارد در آن ذکــر شــده ،فرمانــی اســت از شــاه
طهماســب صفوی که در ســال  961هـ.ق نوشــته شده و
ســند دیگــری از قدمت وصفنارد در دســت نیســت؛ در
گذشته به مجموعه روستاهای بین تهران و ری و اطراف
ری دهســتان غــار میگفتنــد .روســتاهای این دهســتان
نزدیک به چهل پارچه آبــادی بود .میگویند عدهای در
صدد کشتن امامزادهای از نوادگان امام موسی کاظم(ع)
در ری برآمدنــد .امامــزاده از ری خارج شــد و در منطقه
«جــال کولی» ـ که نمیدانیم کجاســت ـ غاری پدید آمد
و امامــزاده داخــل آن شــد و از نظرهــا پنهان شــد .از آن
بــه بعد این ناحیه به غار معروف میشــود .بعدها و در
زمان ناصرالدین شاه یکی از دروازههای جنوبی شهر که
به این ناحیه باز میشــد به دروازه غار معروف میشود.
امــروزه اگر به محله وصفنارد ســری بزنید ،خواهید دید
که بیشــتر وصفناردیها از طایفه فروزانها ،رئیســیها،
عباسقلیها و علی علیها هستند.
در زمــان قاجار روســتای وصفنــارد از امالک خالصه
به حســاب میآمد« .خالصــه» به امــاک و زمینهایی
گفته میشــد که مالکیت آن در اختیار شــاه و تحت نظر
اداره خالصجــات بــود .این زمینها را به صورت ســاالنه
اجاره میدادند .معموالً آدمهای طرف اجاره از رجال و
ثروتمندان و اشخاص شناخته شده بودند.
در دهه  30و بخصوص دهه  40و با افزایش مهاجرت
به تهران تقاضا برای زمین زیاد شــد .مهاجرانی هم که
از نظــر مالــی شــرایط خرید خانــه در تهران را نداشــتند
به روســتاهای حاشــیه تهــران روی آوردنــد .مالکان این
زمینها که دیدند زمینهایشــان مشــتری دارد زمینها
را قطعــ ه بنــدی کردنــد و در متراژهــای کوچک بــه تازه
واردان فروختند .به این ترتیب خانههای جدیدی در این
زمینها ســاخته شــد و همین امر سبب شد درسالهای
بعد کمکم به تهران بپیوندد .زمینهای وصفنارد هم به
ن گونه قطع ه بندی و فروخته شد .بعد از انقالب باز
همی 
هم جمعیت بیشتری به این محله کوچ کرد و از آن پس
وصفنــارد از حالت روســتایی خارج و بــه یکی از محالت
شهر تهران تبدیل شد.
از گذشــتههای دور محــدوده وســیعی از اراضــی
منطقه  17و بخشی از منطقه  10تهران را منطقه «جی»
مینامیدنــد .بنای اولیــه بقعه امامزاده حســن که یکی
از ابنیــه قابــل توجه در میــان زیارتگاههای تهران اســت

عدد

مربــوط بــه دوره صفوی اســت .بنــا و گچبری آن از شــاه
عباس و ایوان دوپوش از شاه سلطان حسین است .گنبد
و کاشــیکاری و رواق آن نیــز بــه دوره ناصرالدین شــاه بر
میگردد .طبق زیارت نامه موجود نسب امامزاده حسن
به حضرت امام حسن مجتبی(ع) میرسد.
در دهه 30و 40با افزایش مهاجرت به تهران ،حسین
اتابکــی بخشــی از زمینهــا را قطعــ ه بنــدی کــرد و برای
خانهســازی بــه مهاجران جدیــد فروخت .ایــن زمینها
بیشتر در اطراف قلعه و خیابان امینالملک قرار داشتند.
حســین اتابکی بخشــی از زمینهایش را نیز در قطعات
بزرگتــری به چنــد نفر فروخت .یکی از این افــراد داوود
فالح مقدم نام داشت .فالح مقدم خودش این زمینها
را قطع ه بندی کرده و به فروش رساند .تا مدتهای مدید
این محدوده به فالح شــناخته میشــد و هنوز هم مردم
محلی این محدوده را به اســم فالح میشناسند .امروزه
محله امامزاده حســن به خاطر بازار امامزاده حســن به
یکی از محلههای شــلوغ منطقه  17تبدیل شــده اســت.
این بازار در میان مناطق همجوار نیز شناخته شده است و
روزانه تعداد زیادی از افراد ساکن این مناطق برای خرید
به منطقه  17و محله امامزاده حسن(ع) روی میآورند.
عــاوه بر این بــازار بزرگ مبــل یافت آباد نیــز در اراضی
این منطقه واقع شده است و به این لحاظ این منطقه را
بسیاریازاهالیتهرانمیشناسند.
این منطقه به دلیل وجود تراکم جمعیتی بسیار باال،
دارا بودن بافت فرســوده شــهری در بیش از  70درصد از

بقعه امام زاده حسن

زورخانه هژبر

بناهــای موجود و امتداد یکی از گســلهای تهران در این
منطقــه ،جــزو آســیب پذیرترین نقاط شــهر به حســاب
میآید .براساس سرشماری سال ،1390تعداد 248هزار
نفر در این منطقه زندگی میکننــد .این منطقه دارای 3
ناحیــه و  14محله اســت .در مجموع  90بازدیــدی که در
طــول این چهارســال از مناطق مختلف صــورت گرفت،
یک برنامه به بازدید از منطقه17اختصاص داشت.
در ایــن برنامــه ،از  15نقطــه منطقــه  17بازدیــد بــه
عمــل آمد و با شــماری از افــراد حاضــر در این منطقه،
پیرامــون شــهر و منطقه صحبت کــرده ،نظــرات آنها را
راجع به مســائل مورد بحث شنیدم و در مجموعه شورا
و گروههای کارشناسی مختلف شورا ،آنها را مطرح کردم.
از مهمترین نقاط مورد بازدید در این منطقه و گفتوگو
با افــراد مختلف میتوان به بقعه امامزاده حســن(ع)،
درمانگاه امامزاده حسن ،زورخانه هژبر ،بازدید از حریم
توگو
خطوط راهآهن ،بافت فرسوده منطقه و دیدار و گف 
بــا برخــی از صاحبــان بافتهای فرســوده ،قهــو ه خانه
میدان بهاران ،مؤسســه خیریه بهشــت امــام رضا(ع) و
توگو با مدیران و بچههای ساکن این مؤسسه،
دیدار و گف 
مطب دکتر الیاس کدخدا قدیمیترین پزشک منطقه و
توگو با ایشان و پاتوق سالمندان محله مقدم
دیدار و گف 
میدان مقدم اشاره کنم.
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درصد فضای باز
در نمایشگاه کتاب

مدیــر کمیتــه اجرایی نمایشــگاه کتاب
تهران با اذعان بــه اینکه بارندگیهای
چند روز اخیر محکی جدی برای نمایشــگاه بود گفت :حدود
 ۴۰درصــد نمایشــگاه کتــاب در فضای باز برپا شــده و فضای
باز هم طبیعتاً مختصات و شرایط خاص خودش را دارد.
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 /درصد کاهش
کتابهای کاغذی روسیه

از سال  2011تا سال  2016فروش کتابهای
کاغذی در روسیه روند منفی داشته است.
بر اســاس آمار خانه کتاب روســیه ،گردش
صنعــت کتــاب در بخــش کتــاب چاپی به
طور کلی  2.6درصد کاهش یافته است.

