مجله خبری

چهارشنبه  20فروردین  1393شماره 501

گپمسجدی

امامجماعتمسجددركه:

براي مقابله با تهاجم فرهنگي اصولي برنامهريزي كنيم
آنچه بهعنوان فرهنگ در ريش��ه اسالم
و اح��كام ديني وجود دارد براي س�لامتي
و نظمبخش��يدن به جامعه مس��لماني است
ك��ه در اين زمينه مس��اجد اث��ر مثبتي در
اس��تواري آنها ايفا ميكند.
حجتاالس�لام «حسيناهللوردي» امام
جماعت و كارش��ناس مذهبي مسجد دركه
درب��اره لزوم توس��عه فرهنگ اس�لامي در
جامع��ه توضي��ح ميدهد« :ام��روز جوانان
منطق��ه در مقاب��ل انواع تهاج��م فرهنگي
ق��رار گرفتهاند .اگر مس��ئوالن و كارشناس��ان مذهبي
محلهه��اي منطق��ه برنامههاي محك��م و اصولي براي
اين ض��د فرهنگهاي غربي طراح��ي نكنند چارچوب
جامعه منطقه دچار آسيبديدگيهاي غيرقابل جبران
ميش��ود .البت��ه اين مش��كل فقط با تدبير درس��ت و
پايهگ��ذاري برنامههاي دين��ي و قرآني برطرف خواهد
ش��د .بايد توجه داش��ته باش��يم رهبر معظ��م انقالب،
امس��ال را س��ال توجه ب��ه فرهنگ نامگ��ذاري كردند.
هميش��ه فرمايشات ايش��ان نكاتي درباره حساسيتها
و عوام��ل تهديدكننده جامعه اس��ت .بنابراين نبايد از
نكتههاي ايشان به سادگي گذشت».

گپشهری

گپفرهنگی

حضور  50هزار گردشگر نوروزي در برج ميالد
ميالد بهره بردند«».فرزاد هوش��يار پارسيان» ميافزايد:
«نكت��ه جالب توجه اينكه بيش از ي��ك هزار نفر از اين
گردش��گران ،مس��افران نوروزي بودند كه از كشورهاي
مختل��ف مانند روس��يه ،عراق ،عربس��تان ،گرجس��تان،
تاجيكس��تان و ...به پايتخت سفر كرده بودند و بازديد از
نماد ملي ايران را بهعنوان يكي از برنامههاي اصلي خود
در بازديد از پايتخت گذاش��ته بودند».
در چهارمين جش��نواره نوروزي برج ميالد ،برنامههاي
مختلفي براي گردش��گران در نظر گرفته ش��ده بود كه از
جمله آنها موسيقي محلي ،غرفه خوراكيهاي سنتي ايران،
لباسهاي محلي ،رس��تورانهاي محلي شهرهاي مختلف
ايران ،فروش سوغات ،شهربازي ،اسب سواري ،شترسواري
و ...بود.

مديركتابخانهطرشتتأكيدكرد:

كتابخواني را امسال جديتر بگيريم
به��ار س��ال  93ب��راي بس��ياري از
كتابخانهه��اي دومين تكه پايتخت با اتفاقات
فرهنگي بس��ياري همراه اس��ت و مس��ئوالن
اين كتابخانهها در تالش��ند ت��ا انگيزه حضور
در كتابخانهه��ا و مطالعه كت��اب را در ميان
ش��هروندان افزايش دهند .رئي��س كتابخانه
طرشت هم از س��ال پركار اين كتابخانه خبر
ميدهد و ميگويد« :برنامههاي بس��ياري را
ب��راي انگيزه دادن به مردم در نظر گرفتهايم
و اميدواري��م س��ال  93ب��راي ش��هروندان
س��ال كتابخواني باش��د و م��ردم خواندن ،خري��دن و به
امان��ت گرفتن كت��اب را از كتابخانهه��ا را در برنامههاي
هفتگيش��ان قرار دهند».
«عليرض��ا مس��اطي» در خص��وص اي��ن برنامهه��ا
توضيح ميدهد« :در فصل بهار مس��ابقات كتابخواني با
اعطاي جوايز ويژه براي ش��هروندان و كارگاه آش��نايي
با كتاب و كتابخوان��ي براي دانشآموزان مدارس محله
طرشت برگزار ميش��ود .در اين كارگا هها دانشآموزان
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امام جماعت مس��جد دركه درباره نقش مس��اجد و
كارشناس��ان مذهبي در ايجاد فرهنگ س��بك اسالمي
در محلهه��اي منطق��ه تصري��ح ميكن��د« :روحانيون
مس��اجد بايد نس��بت به جامعه محله شناخت بيشتري
پي��دا كنند و آموزشه��ا و برنامههايي را اجرايي كنند
كه ب��راي ش��هروندان و اهالي مفيد باش��د .نكته مهم در
فعاليتهاي مذهبي و مس��جدي نحوه جذب جوانان است.
ايج��اد اين جاذبه بايد همراه با طب��ع جوانان صورت گيرد
تا تمايل آنان را براي ش��ركت در اين برنامهها افزايش پيدا
كند .به اينترتيب مسجديها و كارشناسان مذهبي و فضاي
مسجد بايد همراه با تكنولوژي باش��د .جوانان امروز بسيار
باهوش هس��تند و بايد براي آموزش آنان با اطالعات كافي
وارد شد».
حجتاالس�لاماهللوردي از فعالي��ت ش��هرداري و
ش��وراياري محل��ه دركه قدردان��ي ميكن��د و درباره
مش��اركت اهال��ي محل��ه در فعاليته��اي مختل��ف
ميافزايد« :مشاركت ش��هروندان دركه در فعاليتهاي
مذهبي ،قرآني و آموزش��ي مس��جد بس��يار چش��مگير
اس��ت .به همين دليل در طول روز چند كالس قرآن،
آموزش رايانه ،تفس��ير نهجالبالغه ،نقاش��ي و ...برگزار
ميشود».

مديرعاملبرجميالداعالمكرد

«استقبال گردش��گران نوروزي پايتخت
از جش��نواره ن��وروزي برج مي�لاد و برنامه
ويژه «عطر ياس» خ��ارج از انتظار بود و از
زمان آغاز به كار جش��نواره بيش از ۵۰هزار
گردش��گر به شش��مين برج بلند مخابراتي
دني��ا رفتن��د و از برنامههاي آن اس��تفاده
كردند ».مديرعامل ب��رج ميالد با بيان اين
مطلب درب��اره بازديدكنندگان از برج ميالد
ميگوي��د« :در زم��ان جش��نواره ۵۰هزار و
۸۰۴نفر از شهروندان و گردشگران نوروزي
پايتخت به نماد ملي ايران آمدند و با بازديد از ششمين
برج بلن��د مخابرات��ي دني��ا از فعاليته��ا و برنامههاي
ورزش��ي ،فرهنگ��ي و هن��ري بخشه��اي مختلف برج

كيلوگرم آسفالت در خيابان امير ،كوچه يوسفينيا براي روكش
استفاده شد.
به گزارش خبرنگار همش��هري محله ،واح��د عمران ناحيه6
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در قال��ب تيمه��اي  50نفره ب��ه كتابخان��ه ميآيند ،با
راهنمايي مس��ئوالن كتابخانه با نر مافزارهاي كتا بيابي
و جس��توجوي مناب��ع آش��نا ميش��وند .دانشآموزان
ي��اد ميگيرن��د كه چط��ور از خانه و با ورود ب��ه پايگاه
اينترنت��ي كتابخان��ه ،عنوا نه��اي م��ورد نظ��ر خود را
جس��توجو كنن��د .در پاي��ان اي��ن كارگاه ه��م برنامه
كتابخوان��ي برگ��زار ميش��ود به اين صورت ك��ه كتابي
بهعن��وان نمون��ه در رده س��ني ك��ودكان ي��ا نوجوانان
انتخ��اب و يكي از دانشآموزان اي��ن كتاب را با صداي
بلن��د براي بقيه ميخواند و در آخر ه��م نتيجهگيري و
جوايز فرهنگي اهدا خواهد ش��د ».مس��اطي از برگزاري
كارگاه��ي ويژه كنكور يها در خ��رداد ماه خبر ميدهد
و ميگوي��د« :در اي��ن كارگاه كنكور يه��ا با رو شهاي
صحيح تس��ت زني و راهكارهاي كاهش اس��ترس آشنا
ميشوند».
مدير كتابخانه طرش��ت اميدوار اس��ت ش��هروندان در
س��ال  93حضورش��ان را در كتابخانههاي محلي افزايش
دهند».
شهرداری منطقه براي خدماترساني به شهروندان و با هدف
ارتقاي كيفي معابر ،روكش آس��فالت خيابان امير را بهسازي
كرد.

شورایاری
دبير شوراياري محله مخابرات

سيدمحمودخالقي
بوستاني در محله

ـ وجود بوس��تان پرواز سبب شده
اس��ت خيلي از اهال��ي محله براي
گذران اوقات فراغت خود به محله
ما بيايند .فاز نخس��ت اين بوستان
جنوب ميدان به��رود و فاز 2غرب
اي��ن مي��دان و جن��وب خياب��ان
قمصري را شامل ميشود.
ـ مي��دان هنر در انته��اي خيابان
پويش(عابدي) ب��ه دليل كمعرض
ب��ودن در گذش��ته ب��ا مش��كالت
فراواني مواجه ب��ود .با خاكبرداري
تپه ش��مال ميدان ،ت��ردد در اين
ميدان آسان شد.

دبير شوراياري محله توحيد

داود وصلي
سرايي براي محله

ـ س��راي محله از اوايل تابس��تان
سال گذشته به محله تحويل داده
ش��د و اقدامات خ��وب فرهنگي و
اجتماع��ي صورت گرف��ت .اكنون
س��راي محله م��ا قابلي��ت انجام
فعاليته��اي بيش��تري را در
حوزهه��اي مختل��ف ورزش��ي و
فرهنگي داراست.

دبير شوراياري محله پونك

اصغرمهديلو
تقاضايمساعدتبيشتر
از مسئوالن

از مس��ئوالن براي توجه و پيگيري
نيازهاي محله كه در س��ند توسعه
محله عنوان شده تقاضاي همكاري
بيشتري داريم.

دبير شوراياري محله شادمهر

مجيدمتوليان
تغيير كاربري انبار بزرگ
محله

ـ س��اماندهي وضعيت كسب وكار
در خيابان زنجان اهميت بس��ياري
داش��ت كه به همت مس��ئوالن در
سال گذشته صورت گرفت.
ـ در خيابان ش��ادمان انبار بزرگي
وجود دارد كه با تملك آن ميتوان
فضاي س��بز و مركز فرهنگي ايجاد
كرد.

دبير شوراياري محله زنجان

شمسعليمصلح
خانههايفرسوده
و تعريض معابر

ـ ب��ا توجه به توافق ش��هرداري
براي تملك خانههاي فرس��وده،
با خري��د خانههاي فرس��ودهاي
كه در ط��رح تعريض معابر محله
هس��تند وضعي��ت محل��ه بهبود
مييابد.

