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گپمسجدی

كارشناسدينيهمهمحلهاي:

بايد در مقابل تهاجم فرهنگي ايستادگي كنيم
دين اسالم بر پايه اجتماعي بودن ،بنيان گرفته
اس��ت ت��ا انس��ان را از زندگي ف��ردي و عزلت
برهاند .به همين دليل ،امامان و معصومان(ع)،
اف��راد را ب��ه حض��ور در مس��اجد و صفهاي
فش��رده و منسجم نماز جماعت سفارش بسيار
كردهان��د .يك��ي از مهمترين فواي��د تجمع در
مساجد محلهها نمايش همبستگي و پيوستگي
مسلمانان و اصالت فرهنگ غني اسالمي است.
حجتاالسالم «محمدمهدي احدي» كارشناس
ديني كه يكي از اهالي محله س��تارخان است،
درب��اره جايگاه اجتماع��ي ،تأثير حضور مس��لمانان و محور
فعاليتهاي مس��اجد توضيح ميدهد« :نمايش همبستگي
و پيوستگي مسلمانان در مسجد ،موجب همدلي و همراهي
همه روزه آنان ميشود .همچنين مسجد عامل مهمي براي
ايجاد آش��نايي مؤمنان و اط�لاع آنان از اح��وال يكديگر و
كمكرس��اني در وقت نياز و دعاست ».او ميافزايد« :مسجد
پايگاه��ي نيرومند براي انفاق و خيرات در راه خدا و برطرف
ك��ردن نياز نيازمندان و مركز مبارزه با ظلم حاكمان جور و
انس��جام نيروها و امكانات براي حفظ دس��تاوردهاي انقالب
اسالمي و پيروزيهاي فرهنگي و اجتماعي به شمار ميرود.
در واقع مس��جد در طول تاريخ اسالم ،محلي براي نيازهاي

گپشهری

گپفرهنگی

اهتزاز پرچم گنبد امام حسين(ع) بر فراز ميالد
برگزار ميش��ود .كنس��رت «ش��ب دهم» نيز ك��ه تركيبي از
حركات نمايش��ي بر مبناي تعزيهخواني و اجراي موسيقي اثر
ت  ۲۸و ۲۹آذرماه
ش��ب دهم با صداي «عليرضا قرباني» اس�� 
برگزار ميشود » .او افزود« :برگزاري دومين دوره داستانخواني
و ش��بهاي داس��تان كه با حضور ۳۰نويسنده طي يك هفته
برگزار ميشود از برنامههاي ويژه هفته كتاب است كه يك روز
آن به داستانهاي عاشورايي اختصاص يافته است».
مديرعامل برج مي�لاد ميافزايد30« :آبان براي نخس��تين
بار نمايش فلس��في «بر فرس تندرو» به صحنه ميرود .اين
نمايش اقتباسي از داستان گنجينهاالسرار «عمان ساماني»
اس��ت كه گروه تئاتر «ش��رنگ» اجرا خواهد كرد ».هوشيار
بارس��يان از تخفي��ف ۵۰درصدي برج ميالد ب��ه گروههاي
هنري فاخ��ر خبر ميدهد و ميگوي��د« :درهاي برج ميالد
براي ميزباني كارهاي فاخر باز و هزينه استفاده از سالنهاي
فرع��ي ،رايگان اس��ت و س��النهاي اصلي نيز ب��ا ۵۰درصد
تخفي��ف در اختي��ار هنرمندان قرار ميگي��رد؛ براي اجراي
نماي��ش نيز س��النها را تقريباً رايگان در اختي��ار آنان قرار
ميدهيم».

عليحيدري،معلمپرورشي

دانشآموزان بايد با مفاهيم ديني بیشتر آشنا شوند
جايگاه معلم پرورش��ي در مدارس جايگاه شناخته
ش��دهاي اس��ت .هر چند اين روزها ام��ا و اگرهاي
بس��ياري در خصوص ارزيابي عملك��رد اين افراد
وج��ود دارد و انتقادهاي بس��ياري بر اين پس��ت
تربيتي وارد اس��ت ،ام��ا هنوز هم در بس��ياري از
مدارس اتاق پرورش��ي مكاني امن و مطمئن براي
ناگفتهه��اي دانشآموزان اس��ت« .علي حيدري»
معلم پرورشي مجتمع معلم معتقد است كه معلم
پرورش��ي بايد آنقدر در رفت��ارش انعطاف به خرج
دهد تا دانشآموز بتواند پيش او راحت باشد .او به
رفتارهاي تحكمآميز بعضي از معلمان پرورش��ي انتقاد ميكند و
ميگويد«:معلم پرورشي بايد سياست به خرج دهد و راه ديگري
ج��ز منطق را براي نفوذ در روحيه دانشآموزان انتخاب كند و از
راه عاطفه وارد شود » .حيدري ادامه ميدهد«:وقتي دانشآموزي
از همه جا رانده ش��ده باش��د و بخواهد با كس��ي حرف بزند يا
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فكري و مذهبي و كانوني براي گسترش فرهنگ غني اسالم
و فراگيري علوم ضروري جامعه و تجمع و آموزش نيروهاي
مبارز و رزمندگان محس��وب ميش��ود .بنابراين ،رس��الت و
محوريت فعاليتهاي مس��جد از قبل كام ً
ال مش��خص شده
است».
حجتاالس�لام احدي با بيان اينكه منطقه م��ا از نظر ابعاد
مختلف فرهنگي داراي گس��تردگي اس��ت ،ميافزايد« :بايد
ب��ا توجه ب��ه ظرفيتهاي��ي كه داري��م ،نظر جوان��ان را به
فعاليتهاي مس��جد جلب كنيم .هر فردي نسبت به جايگاه
اجتماع��ي خ��ود ميتواند اين رس��الت را به ج��ا آورد .من
ميتوان��م با اخالق درس��ت و رفتار صادقان��ه اهالي محله را
به س��مت فعاليتهاي ديني و قرآني جذب كنم و در مقابل
بازيگ��ران و حتي فوتباليس��تها نيز ميتوانن��د يك الگوي
مناس��ب ب��راي جوانان باش��ند .فوتباليس��ت و بازيگري كه
معروف شده است ،مس��ئوليت اجتماعي دارد » .او ميگويد:
«اگر در روزهاي مح��رم آن همه اخالص را از مردم منطقه
ديديم ،نشاندهنده اوج ارادتمندي و باورهاي دينيشان بود.
اما بايد بدانيم كه محرم در يك دهه خالصه نميش��ود؛ بايد
همه روزها بايد پر از احس��ان و پيروي از اهلبيت(ع) باشد.
ما نيازمند همياري همه هس��تيم تا در اين تهاجم فرهنگي
سربلند باشيم».

مديرعاملبرجميالدخبرداد

ب��رج مي�لاد برنامههاي مختلف��ي را در ماههاي
مح��رم و صفر براي ش��هروندان اج��را ميكند.
مديرعامل برج ميالد درباره اين برنامهها ميگويد:
«برنامهه��اي محرم با رونمايي «پرچم گنبد امام
حسين(ع)» بهعنوان مظهر مبارزه با استكبار در
آسمان برج ميالد صورت گرفت .اين پرچم براي
هميشه در آسمان برج ميالد نصب شد تا نمادي
از حس��يني بودن برنامههاي ما باش��د« » .فرزاد
هوش��يار پارس��يان» درباره ديگر برنامههاي اين
مجموعه فرهنگ��ي ميافزايد« :از ۲۳آذر تا 2دي
ماه آيينهاي عاشورايي با حضور اقوام 16استان با مراسم متنوع
بومي و عش��ايري اجرا ميش��ود؛ همچنين نمايشگاه هنرهاي
ي و تايپ و گرافيك
تجس��مي شامل عكاسي ،خطاطي ،نقاش�� 
نيز برپا خواهد شد و بازديد از اين برنامهها براي عموم رايگان
است».
هوش��يار پارس��يان درباره برنامههاي برج در حوزه موس��يقي
ميگوي��د۱۴« :و ۱۵آذر كنس��رتهاي مناس��بتي «وداع» با
صداي «حس��امالدين سراج»در مركز همايشهاي برج ميالد

ملك در حال س��اخت در ناحيه 8ملزم به نصب عالئم ايمني و رعايت اصول
ايمني ش��دند .به گزارش خبرنگار همشهري محله ،اداره شهرسازي و كنترل
ساختوس��از ناحيه 8براي رعايت اصول ايمني و س��اماندهي و رفع سدمعبر
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اينكه با مس��ائل اعتقادي دست و پنجه نرم كند و كسي را براي
مطرح كردن اين مسائل نداشته باشند ،آن زمان است كه نقش
معلمهاي پرورش��ي پر رنگ ميشود » .همه ادعاهاي حيدري در
مدرسه معلم به اثبات رسيده و آنطور كه خودش ميگويد اتاق
پرورشي در مدرسه معلم اتاق درددل است .او ميگويد«:حضور
معلم پرورشي در بعضي مدارس آنقدر تأثيرگذار است كه بعضي
از دانشآموزان را ميتواند از س��قوط نجات دهد » .كارشناس��ان
آموزشي معتقدند كه شرط موفقيت معلمهاي پرورشي در تمام
مقاطع تحصيلي ،آشنايي با روحيات مختلف و به عبارتي تسلط بر
مقدمات روانشناسي افراد است .اما حيدري نفوذ معلم پرورشي
ب��ر روحيه دين��ي و مذهبي دانشآموزان را ه��م مهم ميداند و
ميگويد« :به نظر من افرادي كه بهعنوان معلم پرروشي در يك
مدرسه مشغول به كار ميش��وند بايد جدا از دغدغههاي كاري،
دغدغه دين را هم داش��ته باشند تا در ش��رايط فرهنگي حاكم
بر جامعه بتوانند دانشآموزان را با مفاهيم ديني آشتي دهند» .
مصالح ملكهاي در حال ساخت و جلوگيري از خطرات ناشي از ريزش مصالح
ساختماني در ملكهاي در حال ساختوساز ،هفته گذشته 6اخطار نصب عالئم
ايمني ،حصاركشي ،فنسكشي و اجراي راهروي سرپوشيده را صادر كرد.

شورایاری
رضا ناظري

دبير شوراياري شهرك
بوعلي
يكمحلهفرهنگي

ـ محل��ه م��ا از امكانات مناس��بي
برخوردار نيس��ت .با توجه به بافت
ش��هرك بوعلي ،فعاليتهاي بسيار
خوبي در ح��وزه فرهنگي در محله
ما قابليت اج��را دارد كه اميدواريم
با مس��اعدت مس��ئوالن ،وضعيت
بهتري در محله ما ايجاد شود.

اصغرمهديلو

دبير شوراياري محله پونك
وعدهاي كه عملي نشد

ـ در تقاط��ع بزرگراههاي نيايش و
اشرفي اصفهاني زميني وجود دارد
كه قرار ب��ود بس��ياري از امكانات
مورد نياز محله از جمله ايس��تگاه
آتشنش��اني ،اورژانس ،ب��ازار روز و
سراي محله در آن ساخته شود كه
هنوز تكليف آن مشخص نيست.

حسيناسحاقي

دبير شوراياري محله
شهرك هما و صادقيه
شمالي
يك بوستان زيبا

ـ فاز سوم بوس��تان نهجالبالغه در
محدوده محله ما در حال س��اخت
اس��ت؛ اين اق��دام باع��ث افزايش
امنيت اجتماعي و زيبايي در محله
ميشود.
ـ تعدادي از امكانات مورد نياز محله
در خيابان بهار جانمايي شده است
كه به همت مس��ئوالن ،اميدواريم
سريعتر به سرانجام برسد.

سيدمهديميرمهدي

دبير شوراياري محله دركه
گردشگران در محله

ـ دركه يك محله گردشگري است.
ب��ه همين دلي��ل بايد رس��يدگي
بيش��تري به اي��ن محل��ه صورت
گيرد؛ جذب گردشگر باعث گردش
س��رمايه در منطق��ه ميش��ود .اما
متأسفانه در مدت اخير اقدام قابل
توجهي در محله انجام نشده است.
ـ اگ��ر تكليف محله ما ،روش��ن و
مديري��ت درك��ه به ي��ك منطقه
ش��هرداري واگذار ش��ود ،اقدامات،
ضمان��ت اجرايي باالت��ري خواهد
داش��ت و در اي��ن ص��ورت اهالي
از امكان��ات بيش��تري برخ��وردار
ميشوند.

داود وصلي

دبير شوراياري محله
توحيد
رونق اقدامات فرهنگي

ـ با راهاندازي و تجهيز سراي محله،
فعاليتهاي فرهنگ��ي و اجتماعي
رونق بيشتري گرفته است.
ـ يك��ي از مش��كالت محل��ه م��ا
كمب��ود فضاي س��بز اس��ت كه از
مس��ئوالن براي توجه و رسيدگي
به اين مشكل درخواست رسيدگي
ميكنيم.

