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گپمسجدی

امامجماعتمسجدآتيسازتوصيهميكند

مطالعه سيره ائمه علهيم السالم در ماه رمضان

استفاده از فرصتهاي بينظير ماه مبارك رمضان
براي ق��رب به درگاه پروردگار نكتهاي اس��ت كه
اين روزها در همه مس��اجد بر آنها تأكيد ميشود.
حجتاالس�لام «محمدرضا مباركيزاده» رئيس
اداره تبليغات اسالمي شميرانات كه امام جماعت
مسجد و حسينيه آتيساز برعهده اوست به جوانان
توصيه ميكند كه «اين روزها و شبها بايد تالش
كني��م با حضور در محافل مذهبي و ديني ،قرائت
دعا ،نيايش ،مناجات و برپايي نماز ش��ب بهترين
به��رهرا از ماه رمضان ببريم .چ��ون هر يك از اين
اعمال س��بب صفاي باطن و مرور رفتارمان ميش��ود؛ بررس��ي
كني��م چه اعمالي را بايد ت��رك كنيم يا بر انجام آنها براي قرب
به پروردگار تأكيد داش��ته باشيم ».او از شهروندان و بهخصوص
جوانترها درخواست ميكند كه در ماه مبارك رمضان به مطالعه
سرنوش��ت و س��يره ائمه(ع) و بزرگان ديني و عارفان بپردازند.
حجتاالسالم مباركيزاده ميگويد« :با مطالعه و تعمق متوجه
ميشويم در طول تاريخ چه افرادي با عمل به فرمايشات خداوند
به جايگاه خوب ديني و اجتماعي دست يافتهاند و چه افرادي به

گپفرهنگی

گپشهری

شهروندان به خانههاي فرهنگ اعتماد دارند
خانوادهه��ا از هم دور ميش��وند ،در حال��ي كه همه اعضاي
خانواده نس��بت به يكديگر حق و تكلي��ف دارند .بنابراين با
اج��راي برنامههاي مختلف بهص��ورت خانوادگي و با حضور
كارشناس فضاي شاد و مفرح ايجاد ميكنيم تا كنار هم بودن
را تجربه كنند».او ب��ه كالسهايي كه اكنون در خانه فرهنگ
نصر برگزار ميشوند اشاره ميكند و ميگويد« :آموزش رياضي
و محاس��به اعمال اصلي رياضي به وس��يله چرتكه كه پس از
آموزش ،افراد ميتوانند بهصورت ذهني محاسبه كنند؛ آشنايي
با مدارها و آموزش رباتيك كه پايان تابستان مسابقهاي در اين
رشته برگزار خواهد شد؛ آموزش جزء سيام قرآن به كودكان و
نوجوانان و حفظ آن ،كالسهاي آموزشي هنري و زبان و رايانه
و موس��يقي ،كارگاه «سبد سالمتي براي خانوادهها» با موضوع
نحوه ارتباط اعضاي خانواده با يكديگر ،كارگاه آموزشي رايگان
«تكنيكهاي رفتاري» با حضور كارش��ناس با موضوع بلوغ و
ارتباط بيش��تر با نوجوانان از جمله اقدامات در روزهاي آينده
اس��ت ».اين مركز فرهنگي در پل گيش��ا(كوي نصر) ،خيابان
چهارم ،پالك 16واقع ش��ده است .شماره اين خانه فرهنگ
 88271820است.

رئيسادارهمحيطزيستشهرداريمنطقهدرخواستكرد

كنترل جمعيت موشها با مشاركت شهروندان
اين روزها يكي از دغدغههاي مسئوالن خدمات
ش��هرداري منطقه اجراي طرحه��اي مختلف
مبارزه ب��ا جانوران موذي بهويژه موش اس��ت
كه در محلههاي مختلف انجام ميش��ود« .رضا
مقدم» رئيس اداره محيطزيس��ت ش��هرداري
منطقه درب��اره اقدامات توضي��ح ميدهد و بر
ل��زوم همكاري و مش��اركت ش��هروندان براي
كنترل جمعيت موشها تأكيد ميكند.
تابستان امسال چه اقداماتي براي كنترل
جمعيت موشها در منطقه صورت گرفت؟
مق��دم :از 15تيرم��اه به م��دت 3هفت��ه از روشهاي مختلف
ش��يميايي شامل اس��تفاده از س��موم و روش مكانيكي مانند
انواع تلهها و اسلحه بادي تالش كرديم بخشي از جمعيت اين
حيوانات را در منطقه كاهش دهيم .البته فقط به اين روشها
اكتفا نكرديم و در تعامل با ش��هرداريهاي نواحي به بهسازي
محي��ط هم پرداختيم .اصالح فضاهاي س��بز متراكم ،اليروبي
جويها و تخليه و شست وشوي به موقع سطلها و محلهاي
دفع زباله ،نصب دريچه پلياتيلن بر جويها و انس��داد منافذ و
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دليل خطاهاي خود سقوط كردهاند ».اما جماعت مسجد آتيهساز
از توجه انسان در هر لحظه به خود ميگويد« :ما بايد به اعمالمان
توجه و آنها را مرور و كنترل كنيم ،آس��يبها و آفتهايي را كه
در اطرافمان هست بشناسيم تا بتوانيم از آنها دوري كنيم .نكته
مهم اينكه وقتي اين شبها در مراسم احيا حضور مييابيم فكر
نكنيم كه همه اعمالمان درست شد بلكه بايد هميشه و در همه
احوال ،مراقب رفتارمان باشيم تا شيطان جرئت نكند به سمت ما
بيايد ».امام جماعت مسجد آتيساز با بيان اينكه نبايد از رحمت
پروردگار نااميد بود ميافزايد« :با پرداخت حق الناس و همچنين
توبه ب��ه درگاه خداوند كه حقاهللاس��ت ميتوانيم به رحمت و
بخش��ايش پروردگار عالم اميدوار باشيم .بهخصوص در اين ماه
كه درهاي رحمت الهي و بهشت به روي ما گشوده است بايد از
هر فرصتي براي نزديك ش��دن به خداوند استفاده كنيم ».او از
جمله برنامههايي كه در ماه مبارك رمضان در مس��جد آتيساز
اجرا ميشود ،برپايي جلسات و محافل دوستانه با حضور جوانان
پس از مراس��م س��خنراني و قرائت قرآن و دعا اشاره ميكند و
ميافزايد« :همه تالشمان براين است كه جوانان بيشتري جذب
مسجد شوند».

مديرخانهفرهنگنصر:

خانههاي فرهن��گ از جمله مراكزي هس��تند
كه با اس��تمرار فعاليته��اي فرهنگي در همه
روزه��اي س��ال بهويژه فص��ل اوق��ات فراغت
تابستان به مخاطبان بسياري خدمات فرهنگي
ارائه ميدهند .مدير خانه فرهنگ نصر از اهداف
اين مركز در اجراي برنامههاي متنوع فرهنگي
چنين ميگوي��د« :با توجه ب��ه اينكه مردم به
فعاليتهاي فرهنگي خانههاي فرهنگ اعتماد
دارند تالش ميكنيم با انجام اقدامات مناس��ب
و متنوع ،نيازهاي همه گروههاي س��ني تأمين
ش��ود .ارتقاي فرهنگ عمومي ،افزايش اطالعات شهروندان
در موضوع��ات مختلف ،تعميق آگاهيه��ا و بينش عمومي
از جمله هدفهايي اس��ت كه پيگي��ري ميكنيم تا جوانان
و ك��ودكان و خانوادههاي آنان بتوانن��د از خدمات فرهنگي
بيشتري بهرهمند شوند».
«محمد باقري» توجه به تحكيم روابط خانوادگي را در نحوه
اج��راي برنامههاي خانه فرهنگ مه��م ميداند و ميافزايد:
«اكن��ون ب��ا افزاي��ش ارتباطات رس��انهاي ،گاه��ي اعضاي

تن آس��فالت براي لكهگيري و بهسازي آس��فالت معابر توسط
واحد عمران ناحيه 6استفاده شد.
به گزارش خبرنگار همش��هري محله ،ش��هردار ناحيه هدف از
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ي تردد موشها از جمله اقدامات در اين حوزه بود.
مكانها 
مركز ش�ما چه كمكي ميتواند به مراكز عمومي مانند
مدارس و ادارهها كه با مش�كل موش مواجه هس�تند
ارائه دهد؟
مقدم :در مراكز بهداش��ت ،مدارس و مساجد و مراكزي كه
مشكل داشتند طعمهگذاري صورت گرفته است .اگر مركزي
در منطقه درخواس��ت طعمهگذاري داشته باشد ميتواند با
ش��ماره  22135451تماس بگيرد؛ ما در نخس��تين فرصت
اقدام الزم را انجام ميدهيم.
نقش شهروندان در كاهش تعداد موشها چيست؟
مقدم :اهالي نقش بس��يار مهمي دارند .اگر همه شهروندان
زبالههاي خود را س��اعت 21در س��طلهاي زباله قرار دهند
موشها طي روز به مواد غذايي دسترس��ي نخواهند داشت.
س��مهايي كه اكنون مورد استفاده قرار ميگيرد بر سيستم
خوني موشه��ا تأثير ميگذارد؛ برخي ميوهها و س��بزيها
ميتوانن��د اثرات اي��ن س��مها را خنثي كنن��د؛ بنابراين از
شهروندان تقاضا ميكنيم زبالهها را در جويها تخليه نكنند
و اين مواد را دسترس موشها قرار ندهند.
اجراي اين طرح را روانس��ازي ترافيك و تردد آسان شهروندان
بيان كرد.

شورایاری
دبيرشوراياريمحلههمايونشهر

رقيهشاطريان
تردد آسان در محله

ـ با مسدود ش��دن خيابان خارك،
امنيت و وضعي��ت ترافيك در اين
بخش از محله بهبود يافت.
ـ مكاني��زه ك��ردن پل عاب��ر پياده
بزرگراه ش��يخ فض��لاهللدر ورودي
محله ،رس��يدگي ب��ه وضعيت پل
بزرگ��راه ش��يخ فض��لاهللو ايجاد
مسيرهاي دسترسي جديد به دليل
فرسوده شدن آن و ايجاد مجموعه
ورزش��ي زير پ��ل يادگار ام��ام(ره)
امسال انجام ميشود.

دبير شوراياري محله طرشت

مهديجمشيدي
بازپيراييفضايسبز

ـ فضاي سبز تعدادي از بوستانها
ش��امل بامداد ،نش��اط ،تندرستي،
ارمغان ،ش��هيدعزيزي و طرش��ت
بازپيراي��ي ش��د و طرحه��اي
ساماندهي و زيباس��ازي در برخي
معابر محله صورت گرفت.
ـ با س��اخت و تجهيز سراي محله
اقدامات فرهنگي و ورزشي در اين
مكان در حال انجام است.
ـ در ح��ال پيگي��ري راهان��دازي
مجموعه ورزشي شهداي طرشت و
ساماندهي تعدادي از معابر هستيم.

دبير شوراياري محله آسمانها

حسينكاتبي
جمعآوريمعارضان

ـ ساخت مسجد صاحبالزمان(عج)
در خيابان آس��مانها اقدام بس��يار
خوبي در محله بود.
ـ چند بوس��تان در محله ساخته و
بازپيرايي شده است.
ـ درصددي��م ب��ا جم��عآوري
مصالحفروش��يهاي اطراف ميدان
كت��اب ،فروش��ندگان گوس��فند و
خ��روس و مغازه تعوي��ض روغني،
معابر محله تعريض ،س��اماندهي و
زيباسازي شود.

دبير شوراياري محله فرحزاد

رحيم فرحزادي
افزايشزيباييمحله

ـ سال گذشته با همكاري شهرداري
منطق��ه ،س��اختمانهايي كه قبل
از سال 1371س��اخته شده بودند
حتي اگر س��ند مالكيت نداش��تند
امكان دريافت صدور پروانه ساخت
را يافتن��د .البته برخي از اهالي نيز
در ساختمانهاي بسيار نامناسبي
زندگ��ي ميكنند كه در اين زمينه
نيز با تشكيل كميسيون رفع خطر،
توسعه و ترميم بنا صورت ميگيرد
تا بناها ،مس��تحكم و چهره فرحزاد
زيباتر شود.

