مجله خبری

شنبه  18خرداد  1392شماره 459

گپمسجدی

امامجماعتمسجدحضرتابوالفضل(ع)اعالم كرد

آموزش تعاليم ديني با توجه به گروههاي سني

براي جذب جوانان به فعاليتهاي فرهنگي
بهوي��ژه ديني باي��د رفت��اري و فعاليتهايي
متناس��ب با س��ن آنان انجام ش��ود تا انگيزه
حضور در مكانهاي ديني برايش��ان بيش��تر
فراه��م ش��ود .امام جماعت مس��جد حضرت
ابوالفض��ل(ع) درب��اره ارتب��اط روحاني��ان و
بزرگان ديني با شهروندان بهخصوص جوانان
ميگويد« :اخالق و چگونگي برقراري ارتباط
بزرگان با جوانترها س��بب جذب و اش��تياق
آنان به مذهب و دين ميش��ود .به نحوي كه
براي درك بيش��تر جوانان از دين ،بايد به زبان و همسطح
آنان س��خن گفت ».وي حجتاالسالم «سيد محمدكاظم
عربشاهي» صحبتهايش را اينگونه ادامه ميدهد« :براي
عميقتر ش��دن درك تعاليم ديني باي��د عالمان ديني به
جواني خود بنگرند و به خاطر داش��ته باش��ند هر جواني
ممكن است رفتارهايي داش��ته باشد كه نيازمند صبوري

گپفرهنگی

و تحمل از جانب بزرگترها باش��د و بس��ياري از مس��ائل
ب��ا اندك��ي اغماض رفع ميش��ود و افراد ،ب��ه دين تمايل
بيش��تري پيدا ميكنند ».او با تأكيد بر اينكه بايد به موقع
از برخي اشتباهات گذشت كرد ميافزايد« :بايد با جوانان
و نوجوانان دوس��ت باشيم تابتوانيم تعاليم ديني را به آنها
آم��وزش دهيم ».حجتاالس�لام عربش��اهي از ماه رجب
بهعنوان ماهي براي برپايي جش��نهاي ازدواج و ش��ادماني
مس��لمانان نام ميبرد و ميگويد« :رجب و شعبان ،ماههاي
آماده شدن و ورود به ماه مبارك رمضان است .به شكلي كه ما
در اين ماهها مانند زماني كه قصد رفتن به مهماني را داريم به
نظافت روح و جسم خود ميپردازيم و تالش ميكنيم كه خود
را از ناخالصيها و بداخالقيها پاك كنيم».او توصيه ميكند:
«افراد بهويژه جوانان قبل از هر تصميمي ،خوب بينديشند و
مشورت كنند ،چون در دين ما توصيه شده است كه هرگاه
در هر مس��ئلهاي بيش��تر تأمل كنيم ،كار بينقص يا كم
نقصي را انجام خواهيم داد».

مشاور شهردار منطقه در امور بانوان خبر داد

بررسی نيازمنديهاي زنان در حوزههاي مختلف
فعاليت در حوزه بانوان و رسيدگي به امور اين
گروه از شهروندان با توجه به نقش اثرگذار آنان
در زندگي ش��هري امروز اهميت بسياري دارد،
براي همين مديريت ش��هري تهران برنامههاي
گس��تردهاي دارد كه در مناطق بيستودوگانه
شهرداري تهران برپا ميش��ود .مشاور شهردار
منطق��ه در امور بان��وان از برپايي جلس��اتي با
حضور ش��هردار و بان��وان ش��ورايار و فعال در
عرصههاي فرهنگي و ورزشي ميگويد كه نگاه
عميقي به اين حوزه در مديريت شهري منطقه
وج��ود دارد« .زينب كيانوش» حرفهايش را اينگونه ادامه
ميدهد« :توجه به سالمت زنان بهعنوان نيمي از شهروندان
جامعه و همچنين براي ايفاي درست نقش مادري و تربيت
نسل از جمله نيازهاي ضروري جامعه است ،به همين دليل
بررس��ي مس��ائل مختلف بانوان منطقه بهخصوص در حوزه
ورزش��ي و توجه و رس��يدگي به مش��كالت آنها آغاز ش��ده
است».مش��اور ش��هردار در امور بانوان از دستهبندي مسائل
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بانوان با توجه به بررس��ي كارشناسانه ميگويد« :با توجه به
ش��ناور بودن جمعيت منطقه كه دليل اصلي تفاوت و متغير
بودن فرهنگ محلههاس��ت نميتوان نسخه واحدي را براي
محلههاي منطقه در نظر گرفت».
كيانوش درباره راهكارهاي جلب بيش��تر مشاركت بانوان به
فعاليته��اي اجتماع��ي بهويژه در حوزه ورزش��ي ميگويد:
«ارتق��اي فرهنگ خانوادهه��ا ،بهخصوص همس��ران باعث
ميشود كه زنان فرصت پيدا كنند زماني را به نيازها و عاليق
خود اختصاص دهند ».او با بررس��ي وضعيت مجموعههايي
كه به خانمها اختصاص دارد ،ميگويد« :در س��الهاي اخير
تعداد مجموعههايالزهرا(س) در منطقه افزايش يافته است
و مراك��ز آمنه و توحيد نيز اختصاص به بانوان دارد اما هنوز
اين امكانات پاس��خگوي نياز ش��هروندان خانم نيس��ت و ما
هنوز بوس��تاني مختص بانوان در منطق��ه نداريم .او با بيان
اينكه در تالشيم ميزان خدماتدهي به بانوان افزايش يابد».
تأكي��د ميكند با توجه به مطالبات و نيازهاي بانوان منطقه
بايد خدمات فرهنگي و اجتماعي مناسبي به آنان ارائه شود.

شورایاری
دبير شوراياري محله
شهيدچوبتراش

سيدهاشمميرصانع
سرايي براي محله

س��ال گذش��ته س��راي محل��ه
تحويل و تجهيز ش��د؛ در س��ال
ج��اري پيگير خريد يكس��را در
مكان مناسب هس��تيم .پيگيري
براي فراهم ك��ردن زمين چمن
مصنوع��ي ب��راي ورزش جوانان
و نصب لرزهگي��ر در مترو را نيز
امس��ال انجام ميدهيم.

دبير شوراياري محله شادمهر

مجيدمتوليان
ساماندهيخيابانزنجان

ساماندهي وضعيت كسب وكار در
خيابان زنجان كه بيش��تر كاسبان
آن در زمين��ه خدماتدهي خودرو
فعاليت ميكنن��د اهميت دارد .در
خيابان ش��ادمان يك انبار هس��ت
ك��ه زمين بزرگ��ي دارد و با تملك
آن ميت��وان فضاي س��بز و مركز
فرهنگي ايجاد كرد.

دبير شوراياري محله پرواز

صمداهلل فيروزي
لتردد
تسهي 

معبر بس��يار باريكي در س��هراهي
ايثارگ��ران ش��مالي ،ب��رادران
شهيدفيروزي و شهركهاي كيهان
و به��رود بود كه ب��ا جابهجايي تير
چ��راغ ب��رق و تعريض دسترس��ي
ن تردد به سمت شمال
محلي ،اكنو 
محله و بهخصوص فروش��گاههاي
ش��هروند و بوس��تان پرواز آسانتر
شده است.

دبيرشوراياريمحلههمايونشهر

گپشهری

رئيسادارهخدماتشهريمنطقه:

منطقه برتر شديم

معاونت امور شهري و فضاي سبز يكي از مهمترين
بخشهاي شهرداري است كه حتي يك نصف روز
هم كارشان مختل ش��ود اوضاع شهر حسابي به
هم ميريزد .كافي اس��ت يك شب زبالهها جمع
نش��ود و رفت و روب هم صورت نگيرد آن وقت
صبح ك��ه از خانه بيرون ميروي��د خيلي دقيق
ميتواني��د اهميت اين معاونت ش��هرداري را به
خوبي متوجه شويد .در نتايجي كه هفته گذشته
از سوي شهرداري تهران اعالم شد منطقه ما جزء
6منطقه برتر در حوزه معاونت اموري ش��هري و
خدمات ش��هري بود .همين بهانهاي براي گفتوگو با«مسعود
معافي» رئيس اداره خدمات شهري شهرداري منطقه شد.
ب�ا توج�ه ب�ه اينك�ه روزه�اي انتخاب�ات و تبليغات
كانديداه�ا را در پي�ش داري�م براي حف�ظ نظافت و
زيبايي شهري برنامهاي داريد؟
بادرنظرگرفتنمكانهاييبراينصبتبليغات،فضابرايكانديداها
فراهم شده است .اگر تبليغات در غير از مكان مجاز صورت گيرد
به سرعت توسط نيروهاي خدمات شهري پاكسازي ميشود؛ پس
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رقيهشاطريان
پل عابر پياده ،مكانيزه
شود

 60مخزن زباله در محله س��عادتآباد شس��ته ش��د .مس��ئول
اداره خدم��ات ش��هري ناحيه يك هدف از اج��راي اين طرح را
شستوش��و و ضدعفوني مخازن زباله براي رفع بوي نامطبوع و

از انتخابات نيز خيلي سريع با پاكسازي و جمعآوري تابلوها ،نماي
شهر به وضعيت اوليه بازخواهد گشت.
گوي�ا اين روزها طرح ويژهاي در حوزه خدمات ش�هري
در دس�تور كار قرار گرفته است اين طرح به چه نحوي
اجرا ميشود؟
ه��ر ناحيه را به 7محله تقس��يم كردهاي��م و در دور دوم كه
بهزودي آغاز ميش��ود هر هفته يك محله عالوه بر اقدامات
روزمره ،نظافت و س��اماندهي ميش��ود .كارها در اين حوزه
شامل پاكس��ازي ديوارها از پوس��تر ،نظافت و شست شوي
سطلهاي مكانيزه ،واكاري و بازپيرايي فضاي سبز است.
از جمل�ه اقداماتي كه در ماههاي اخير موجب رضايت
ش�هروندان از نح�وه خدماترس�اني ش�د ،تعوي�ض
پيمانكار و بهبود روند خدمات ش�هري اس�ت .اوضاع
اكنون چگونه است؟
درس��ت است قردادمان را با پيمانكاري كه به درستي كارها
را انج��ام نميدادند لغو ش��د و افراد جديدي كار را دس��ت
گرفتهاند .ش��واهد نش��ان ميده��د به اكن��ون 40درصد از
نارضايتي اهالي از خدماتدهي كاهش يافته است.
جلوگيري از تجمع جانوران موذي و حشرات در فصل گرما بيان
كردند و از شهروندان خواست زبالهها را در ساعت مقرر  9شب
در سطل زباله قرار دهند.

از مسئوالن خواهشمنديم پل عابر
پي��اده بزرگراه ش��يخ فض��لاهللدر
ورودي محل��ه مكاني��زه ش��ود.
همچنين به وضعيت پ��ل بزرگراه
ش��يخ فضلاهللو ايجاد مس��يرهاي
دسترس��ي جديد به دليل فرسوده
شدن آن رسيدگي و زير پل يادگار
امام(ره) مجموعه ورزش��ي ساخته
شود.

دبير شوراياري محله توحيد

داود وصلي
سرانه فضاي سبز محله
خيلي كم است

يكي از مش��كالت اصل��ي محله
ما س��رانه بس��يار پايي��ن فضاي
س��بز اس��ت به نحوي ك��ه فقط
1600مترمرب��ع فض��اي س��بز
داريم .با خريد باغ كارتنس��ازي
ميت��وان فضاي س��بز مناس��بي
در محل��ه ايج��اد ك��رد ك��ه ب��ا
قول مس��اعد ش��هردار ،در حال
پيگيري هس��تيم.

