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گپمسجدی

امامجماعتمسجدصاحبالزمان(عج):

رعايت حقوق ديگران واجب است

اكنون كه پس از يكماه روزهداري ،آرامش��ي
دروني و معنوي در وجود بس��ياري افراد ايجاد
ش��ده اس��ت چه خوب كه بتوان اين توش��ه را
تا س��ال آينده با خودحف��ظ كرد .امام جماعت
مسجد صاحبالزمان(عج) و مدير حوزه علميه
حض��رت حجت(ع��ج) از ماه مب��ارك رمضان
بهعنوان ي��ك فرصت طاليي در اي��ن دنيا نام
ميب��رد و ميگوي��د« :م��اه رمض��ان ،عطيه و
عناي��ت الهي دردنياس��ت كه خداون��د از باب
لطف وترحم بر بندگان ،از بهش��ت نازل كرده
اس��ت .قداست اين ماه نيز به شرافت شبهاي قدر است كه
اميدوارم از اين فرصت استفاده كرده باشيم » .حجتاالسالم
«قاس��معلي نوچمني» با بيان اينكه اگر س��ايه قرآن بر سر
انس��ان هميش��گي باش��د افراد ،آرماني ،اي��دهآل و خدايي
ميش��ود .ميافزايد«:خوشا به حال افرادي كه به درستي از
س��فره كرامت حق در ماه رمضان بهرهبرده باشند و رعايت
ح��قاهلل و حق الناس را هميش��ه مورد توج��ه قرار دهند».

گپفرهنگی

گپشهری

شورایاری
امام جماعت مس��جد صاحبالزمان(عج) از لزوم رعايت حق
شهروندي ميگويد و توضيح ميدهد« :اسالم به ما آموخته
است بايد حقوق همديگر را رعايت كنيم حتي اگر با يكديگر
هم عقيده نباش��يم ».وي ادامه ميده��د« :اميدوارم در اين
ماه ،آيين زندگي ،حيات طيبه و س��بك درس��ت زيستن را
آموخته باشيم به شكلي كه بتوانيم آن را در زندگي و در طول
عمر خود ،جاري كنيم».او به جوانان توصيه ميكند« :س��بك
زندگي اسالمي از نگاه قرآن شامل قرآن و عترت است .اكنون
كه شبهاي قدر و ماه رمضان را گذرانديم از اين دو در كنار هم
بهر ه ببريم؛ قرآن بايد در همه لحظههاي زندگي ما حاضر باشد.
سبك زندگي اسالمي ،سبكي است كه عقل و منطق نيز زيبايي
آن را تأييد ميكند ،چون سرچش��مه آن ،قرآن و عترت است.
از طرفي هر گروه از انس��انها ك��ه قرآن يا عترت را به تنهايي
مورد توجه قرار دهند و از ديگري بيبهرهبماند ضرر كردهاند».
حجتاالسالم نوچمني با تأكيد بر اينكه دين ،راه نجات انسان
در هر دو دنياست از جوانان ميخواهد همه برنامههاي زندگي
خود را با توجه به دين تنظيم كنند.

رئيس مركز آموزش و مشاوره گل و گياه شهرداري خبر داد

شعبه دوم كلينيك گل و گياه منطقه در آستانه بهرهبرداري
انتقال زندگي از خانههاي وياليي به آپارتمانها
و مجتمعها باعث ش��ده بس��ياري از شهروندان
از نعم��ت باغ و باغچه محروم ش��وند .اين روزها
افراد بسياري تالش ميكنند تا فضاي سبز را به
آپارتمان ببرند اما نحوه نگهداري اين فضاها در
آپارتمان بس��يار اهميت داردكه به همت مركز
آموزش و مش��اوره گل و گياه شهرداري منطقه
به شهروندان آموزش داده ميشود .رئيس مركز
آموزش و مشاوره گل و گياه شهرداري منطقه با
بيان اينكه شعبه دوم كلينيك گل و گياه تا يك
ماه آينده در بوستان ش��هرآرا به بهرهبرداري ميرسد .درباره
ارائه رايگان خدمات در اين مركز ميگويد« :در كلينيك گل
و گياه ،دورههاي آموزشي تئوري و عملي برگزار ميشود .اين
كالسها ش��امل پرورش گلهاي آپارتماني ،سبزيكاري در
منزل ،كاش��ت درخت و درختچ��ه و گلهاي فصلي و پيازي،
پرورش قارچ خوراكي ،هرس درختان ميوه و ...اس��ت« ».ندا
اكبروند» به اقدامات برگزار ش��ده در هفتههاي اخير اش��اره
ميكن��د و ميگويد«:در م��اه رمضان ،گياه��ان و ميوههاي

قرآني ،خواص عس��ل ،نوش��يدنيها و خوراكيه��اي افطار با
حضور كارشناس��ان رش��ته كشاورزي به ش��هروندان معرفي
و آم��وزش داده ش��د ».به گفت��ه او آموزشه��ا در كلينيك
گل و گي��اه براي همه گروههاي س��ني برپا ميش��ود و حتي
آموزشگران با حضور در مدارس و مساجد و سراهاي محله به
آموزش معلمان و بانوان ميپردازند .دانشآموزان نيز با حضور
در كلينيك با توجه به مقطع تحصيلي از آموزشهاي متنوع
اين حوزه برخوردار ميش��وند .اكبروند درباره انواع آموزشها
به دانشآموزان اشاره ميكند و ميگويد« :دانشآموزان مقطع
دبس��تاني ،نحوه كاشت دانه و قلمه زدن و سبزيكاري را ياد
ميگيرند و دانشآموزان مقط��ع راهنمايي با باغباني و نحوه
مبارزه غيرشيميايي با آفتها آشنا ميشوند .دبيرستانيها نيز
آموزشهاي تخصصي س��اخت تراريوم و طراحي فضاي سبز
را ميآموزند و به وس��يله ميكروسكوپ ،سلولهاي گياهي را
مش��اهده ميكنند وبا اندام و نحوه عملكرد آنها در هر يك از
گياهان آشنا ميش��وند ».مركز آموزش و مشاوره گل و گياه
ش��هرداري منطقه در سعادتآباد ،بلوار دريا ،بوستان دالوران
واقع شده و شماره اين مركز نيز  88685152است.

در خانه شهرياران جوان انجام ميشود

پذيرش شهرياران جديد

خانه ش��هرياران جوان مركزي فرهنگي است كه
هم��ه فعاليتهاي آن توس��ط جوان��ان بهصورت
داوطلبانه صورت ميگيرد.مدير خانه ش��هرياران
جوان درباره تغييرات سازماني اين مركز ميگويد:
«خانه شهرياران قب ً
ال زيرمجموعه سازمان فرهنگي
و هنري ش��هرداري ته��ران بود كه مدتي اس��ت
فعالي��ت خود را زيرنظر س��ازمان رف��اه و خدمات
اجتماعي ادامه ميدهد« » .سيدمجتبي حسيني»
با بي��ان اينكه اين تح��ول ،تغيي��ري در اقدامات
ايجاد نكرده اس��ت ميافزايد«:جش��نواره عكاسي
از فعاليتهاي جهادي خانه ش��هرياران جوان و س��اخت كليپ
از ترانهه��اي خانه ،به همت منطقه م��ا در همه مناطق در حال
اجراست كه تا پايان شهريور ادامه دارد » .حسيني از برپايي اردوي
مشهد براي اعضاي فعال در شهريور ماه خبر ميدهد و ميافزايد:
«به درخواست تعدادي از اعضاي خانه كه در رشتههاي مختلف
تخصص و مهارت دارند از اول ش��هريور كالسهاي آموزشي در
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10رش��ته شامل زبانهاي عربي ،انگليس��ي و فرانسه ،گرافيك،
تصويرسازي ،كمكهاي اوليه ،رايانه و ...برپا ميشود كه اين اقدام
با هدف پرداخت زكات علم و حضور فعال جوانان در فعاليتهاي
اجتماعي اس��ت .عالوه براين اعضاي خانه شهرياران جوان قصد
دارند هفته دوم ش��هريورماه به مدت 3روز كالسهاي س�لامت
و رعايت بهداشت شخصي و عمومي براي كارگران بازارهاي روز
برگزار كنند » .حسيني ،ديگر فعاليتهاي خانه شهرياران جوان
را پاكس��ازي كوهستان و برپايي المپياد ورزشي در شهريور بيان
ميكند و ميگويد« :اساس كارها در خانه ،جلب مشاركت جوانان
براي كمك به مديريت ش��هري و سازماندهي فعاليتها توسط
جوانان است كه بتوانند به تجربه و دانش دست يابند » .حسيني
معتقد است اگر هر يك از مسائل مختلف اجتماعي كه شهروندان
در جامعه با آنها مواجهاند به درس��تي مورد توجه و كارشناس��ي
قرار گيرد بسياري از مشكالت بهصورت ريشهاي در جامعه رفع
يا تعديل ميشود .او از جوانان  15تا30ساله براي حضور در خانه
شهرياران جوان منطقه دعوت ميكند.

دبير شوراياري محله چوبتراش

سيدهاشمميرصانع
كمبودهايمحلهما

_از ويژگيه��اي محل��ه ما حضور
اهال��ي و تعامل و مش��اركت باالي
آنها در برنامههاي ش��هرداري است
كه اميدواريم با حمايت مس��ئوالن
مشكالت رفع شود.
_س��راي محله ش��هيد چوبتراش
اجارهاي اس��ت كه تقريب��اً از 3ماه
پيش به ساختمان ديگري در يك
زيرزمي��ن منتقل ش��ده و به دليل
مشكالت مختلف اقدامات فرهنگي
مناس��بي در آن قابل اجرا نيست،
براي همين بسياري از اهالي براي
اس��تفاده از امكان��ات فرهنگي به
محلههاي همجوار ميروند.
_س��رو صدا و لرزش مترو اهالي را
كالفه كرده اس��ت ،لطفاً مسئوالن
چارهاي بينديشند.
_محل��ه با كمبودهاي بس��ياري
از جمل��ه نب��ود زمي��ن چم��ن
مصنوع��ي ،مس��جد ،مدرس��ه
و ...مواجه اس��ت .اگ��ر امكانات
مناسب فرهنگي و ورزشي براي
جوانان و نوجوانان فراهم نكنيم
نبايد انتظار داش��ته باشيم آنان
از آس��يبهاي مختلف اجتماعي
ايمن باشند.
ـ از مس��ئوالن درخواست ميكنيم
ب��ا توجه به كمب��ود امكانات و فقر
اجتماع��ي در محله ،ب��راي ايجاد
س��رانههاي فرهنگي و ش��هروندي
تصميم جدي بگيرند.

دبير شوراياري محله تيموري

علي عمراني فر
قابل توجه مسئوالن راهور

_از مس��ئوالن درخواست ميكنيم
كه ب��ه وضعي��ت كاميونهايي كه
در همه معابر محله ،پارك و باعث
نازيباي��ي چه��ره محل��ه و افزايش
آلودگي هواي ش��دهاند رس��يدگي
كنند.
_از پليس راهور تقاضا داريم كه به
اوضاع خودروهاي آموزش رانندگي
ك��ه در محله زياد هس��تند توجه
كنند؛ گاهي ب��ا خودروهاي پارك
ش��ده ،برخ��ورد و بيتوج��ه عبور
ميكنند.

دبير شوراياري محله ايوانك

محمدصادقحميدي
عمران و فرهنگ در محله

ـ بازپيرايي فضاي سبز غرب و شرق
بزرگراه يادگار امام(ره) ،آس��فالت و
جدولگ��ذاري معاب��ر انجام ش��ده
است.
ـ س��راي محله كه از 2سال پيش
در محله فعالي��ت ميكند اقدامات
فرهنگي را به خوبي انجام ميدهد.

