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گپمسجدی

خياب��ان آزادي ،نب��ش خياب��ان بهب��ودي،
مس��جد امام زمان(عج)؛ مرك��ز ديني كه اين
روزه��اي به پايگاه مناس��بي ب��راي خيلي از
جوانهاي اين محدوده تبديل ش��ده اس��ت.
ام��ام جماعت مس��جد ام��ام زمان(عج) قبل
از بي��ان ويژگيه��اي خاص اين مس��جد به
اهمي��ت حض��ور جوانان در مس��اجد اش��اره
ميكند و ميگويد« :مس��جد از مراكزي است
ك��ه جوانان ميتوانند ب��ا حضور فعال در آن،
نقش خود را در حوزهه��اي مختلف فرهنگي
واجتماع��يايف��اكنن��د».
آی��ت اهلل «س��يدمحمدتقي محص��ل همدان��ي» درب��اره
وضعي��ت جغرافيايي اين مس��جد ميگوي��د« :در نزديكي
اين مس��جد ،دانش��گاه صنعتي ش��ريف و چند وزارتخانه
قرار دارد و همين عوامل باعث حضور بس��ياري از جوانان
در اي��ن مركز ديني ش��ده اس��ت ».او با تأكي��د بر اينكه
اين مس��جد از پايگاههاي ديني اثرگ��ذار از زمان انقالب

گپفرهنگی

مجله خبری

امامجماعتمسجدامامزمان(عج):

مسجد ،پايگاه ديني و فرهنگي محله است

شورایاری
تاكنون اس��ت از جوان��ان ميخواه��د از پايگاههاي ديني
به نحو شايس��ته اس��تفاده كنن��د تا اين مراكز به ش��كل
مطل��وب به حي��ات خود ادامه دهند .محص��ل همداني از
اس��تقبال اهال��ي بهخصوص جوانان از اعت��كاف ميگويد:
« در مناس��بتهاي مختلف مراسم ديني و ملي با حضور
ش��هروندان ب��ا برنامهريزي وي��ژه برپا ميش��ود كه مورد
اس��تقبال عموم مردم قرار ميگيرد».
آیت اهلل محصل همداني به س��ابقه طوالني مس��جد امام
زمان(ع��ج) در ايج��اد فض��اي معن��وي و انقالبي اش��اره
ميكن��د و از آيتاهللخوانس��اري بهعنوان نخس��تين امام
جماعت مس��جد نام ميبرد .او از حض��ور فعاالن ديني و
سياس��ي در اين مسجد قديمي كه بيش از 60سال قدمت
دارد ،ميگويد ك��ه نقش مهمي در تثبي��ت موقعيت اين
مس��جد ايفا كردهاند .امام جماعت مسجد امام زمان(عج)
درباره پايگاه بس��يج مس��جد ميگويد ك��ه بافعاليتهاي
ويژه باع��ث جذب جوانان محله ب��ه فعاليتهاي فرهنگي
ميشود.

مديرادارهسالمتمنطقهتشريحكرد

دبيرشوراياريمحلهتيموري

عليعمرانيفر
سرايمحلهنداريم!

كلنگ ساخت سراي محله ما در مجاورت
مجموعه ورزشي سردار تيموري كه فع ً
ال
بهعنوان سراي محله فعاليت ميكند از
3ماه پيش به زمين خورده اما متأسفانه
در مرحله گودبرداري متوقف شده است.
از مس��ئوالن درخواس��ت ميكنيم كه
س��ريعتر تكليف سراي محله مشخص
شود.

دبيرشوراياريمحلهتوحيد

داودوصلي
کمبودسرانهفضايسبز

يكي از مش��كالت اصلي محله ما
سرانه بسيار پايين فضاي سبز است به
نحوي كه فقط 1600مترمربع فضاي
سبز داريم .با خريد باغ كارتنسازي
ميتوان فضاي سبز مناسبي در محله
ايجاد كرد كه با قول مساعد شهردار،
در حال پيگيري هستيم.

دبيرشوراياريشهركقدس

يك هفته بدون دخانيات

برنامهه��اي متنوع��ي همزم��ان ب��ا هفته
دخانيات توسط اداره سالمت منطقه در حال
اجرا اس��ت .اين برنامهها ،برگزاري همايش و
نشس��ت تا اجراي نمايش و برپايي كارگاه را
دربرمي گيرد كه از ابتداي هفته آغاز ميشود
و تا 11خرداد ادامه دارد« .عباسعلي عباسي»
مدي��ر اداره س�لامت منطق��ه در گفتوگو با
خبرنگار همشهري محله ،درباره اين اقدامات
توضي��ح ميده��د10« :هماي��ش محلهاي با
حضور پزش��كان و مدرس��ان دانش��گاه براي
آشنايي بيشتر اهالي با مضرات دخانيات برگزار ميشود».
ابتداي هفته جاري در سراي محله ايوانك تست ريه براي
افراد س��يگاري و افراد در معرض دود دخانيات با همكاري
بيمارستان مسيح دانشوري برگزار شد.
عباس��ي ،افرادي را كه ميخواهند با انجام تس��ت ريه
از ميزان س�لامت خود مطلع شوند به همايشي كه شنبه
هفته آينده س��اعت 10تا  12در پرديس س�لامت برگزار
ميش��ود ،دعوت ميكند .به گفته مدير اداره سالمت ،اين
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همايش با مش��اركت معاونت اجتماعي بيمارستان مسيح
دانش��وري ،دانشگاه علوم پزشكي واحد تحقيقات و مبارزه
با دخانيات و انجمن نيكوتينيهاي گمنام اجرا ميشود .از
بخشهاي جانبي اين همايش ،برپايي غرفههاي س�لامت
و نمايش��گاه آثار دخانيات توسط معاونت اجتماعي نيروي
انتظامي خواهد بود.
اج��راي نمايش ميدان��ي در بوس��تانها و خانههاي
كودك با هدف آش��نايي بيشتر اهالي و بهويژه كودكان
از ديگر برنامههاس��ت كه عباسي از آنها نام ميبرد .وي
ميافزايد« :در روزهاي هفته مبارزه با دخانيات ،مراسم
دفن نمادين س��يگار و اهداي گل به افراد سيگاري نيز
صورت ميگيرد».
مدير اداره س�لامت منطقه از اهالي درخواست ميكند
با توجه به فعاليتهاي گس��تردهاي كه در حوزه س�لامت
و بهداشت درس��راهاي محله و خانههاي سالمت در حال
انجام اس��ت با حضور در اين مراكز خدمات مورد نياز خود
را از قبيل مشاورههاي فردي و پزشكي ،تغذيه ،مامايي و...
دريافت كنند.

سيدحامدحسيني
كاهشترافيك

چه��ارراه قدس و تقاط��ع خوردين و
دادمان و ميدان صنعت ،ترافيك بااليي
دارد ،براي همين همه تالش خودمان
را ب��ه كار گرفتهايم تا راهي براي رفع
اين مش��كل پيدا كنيم .البته اكنون
مطالعات در اين زمينه آغاز شده است.

