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گپمسجدی

امامجماعتمسجدامامرضا(ع):

مسجد ،سنگر و امام جماعت ،سنگربان است
«براي اينكه امامان جماعت مساجد بتوانند وظايف
ديني خود را به درستي ايفا كنند بايد قادر باشند
ارتباط و تعامل مناسبي با اهالي محله خود برقرار
كنند ».امام جماعت مسجد امام رضا(ع) از مسجد
بهعنوان س��نگر و امام جماعت با نام سنگربان ياد
ميكند و ميگويد« :هرقدر امامان جماعت بهعنوان
مدير مس��اجد با برنامهتر و در ارتباط تنگاتنگ با
اهالي باشند اقدامات بهتري در حوزه ديني محلهها
صورت ميگيرد« ».سيد فخرالدين حسيني»درباره
نحوه اين تعامل توضيح ميدهد« :در مسجد محله
م��ا اهال��ي از پير و جوان و زن و مرد ب��ا حضور در نماز جماعت
و گفتوگ��و با يكديگر به تعامل ميپردازند؛ ما نيز در بس��يج و
همچنين بهصورت س��خنراني و اجراي مراس��م مختلف س��عي
ميكنيم تعامل مناسب بين افراد را تقويت كنيم ».او ميافزايد كه

گپفرهنگی

گپشهری

تعامل بهصورت جلسات پرسش و پاسخ از جمله اقداماتي است كه
از جانب شهروندان بهويژه نوجوانان و جوانان براي دريافت پاسخ
پرسشهاي ديني و اجتماعي بسيار اثرگذار است .حجتاالسالم
حسيني از برپايي اردو نيز ميگويد كه سبب تقويت ارتباط ميان
فردي در محله ميشود« :اردوي زيارتي و سياحتي راهيان نور از
جمله اردوهايي بود كه با استقبال اهالي مواجه شد .طرح ديگري
نيز با عنوان «صالحين» اكنون در مس��جد در حال اجراست .در
اين طرح جوانان با حضور در مس��جد ،معارف دين را براس��اس
انديش��هها و كتاب شهيدمطهري ميآموزند ».افراد عالقهمند به
حضور در اين طرح ميتوانند با مراجعه به مس��جد و نامنويسي
در ط��رح صالحين با معارف ديني بهص��ورت عميق و كاربردي
آشنا شوند .امام جماعت مسجد امام رضا(ع) از اعمال مستحبي
ماهرجب از روزه و دعا و حضور در جشنها و اعياد نام ميبرد كه
سبب نزديك شدن اهالي به يكديگر ميشود.

مديرمركزخدماتاجتماعيازنحوهخدماتدهيگفت
ش��هروندان در حمايت از نيازمندان ،اجراي طرح گردش��گري
براي ايجاد نشاط در جامعه شهروندي از جمله اقدامات در واحد
رفاه اجتماعي اس��ت .پوركافي از فرهنگس��ازي ،اطالعرساني و
آگاهسازي در حوزه كارآفريني و راهاندازي خانههاي كارآفريني،
آم��وزش ،مهارتآموزي و مش��اوره درخصوص كس��ب و كار،
پيشگيري و كاهش آسيبهاي اجتماعي از طريق توانمندسازي
جامع��ه هدف ،ميگويد .او از مراكز فعالي كه زيرنظر اين مركز
فعاليت ميكنند ،نام ميبرد و شهروندان را به استفاده از خدمات
هر يك از آنها با توجه به نيازشان دعوت ميكند.
ـ مركز س��اماندهي كارگران فصلي :بل��وار فرحزادي ،جنب
بوستان محله  ،10شهرداري ناحيه 8
ـ مرك��ز خدم��ات رهاي��ي از اعتياد :خياب��ان حبيب اللهي،
ميدان س��هرورد ،جنب مسجد قمر بني هاشم(ع) و بازارچه
جاويد ،پالك 96ـ تلفن7 :ـ 66021596
ـ پايگاه خدمات اجتماعي در محله فرحزاد :فرحزاد ،بوستان
 15خردادـ تلفن22134543 :
ـ خانههاي «كارآفريني و توانمندسازي» و «رفاه و خدمات
اجتماعي» درسراهاي محله

رئيسادارهتربيتبدنيشهرداريمنطقهتوضيحميدهد

آغاز زنگ المپياد ورزش محلهها

ب��ا توجه به اينكه س��ازمان ورزش ش��هرداري
تهراندرصدد برگزاري مس��ابقات ورزش��ي در
قال��ب جدي��د و همگاني اس��ت از مدتي پيش
المپياد ورزشي محلهها در منطقه ما نيز مانند
ديگر مناطق آغاز ش��ده اس��ت« .س��يد حسن
زاهدي» رئي��س اداره تربيتبدني ش��هرداري
منطقه از تفاوت نحوه برگزاري اين جش��نواره
با س��الهاي گذش��ته ميگويد« :نحوه اجراي
بخشهاي مختلف المپياد در س��الهاي اخير
تغيي��ر كرده اس��ت .قب ً
ال مناطق براي كس��ب
قهرماني ،تيمهاي موفق را در ش��هر شناس��ايي ميكردند و
با حضور ورزش��كاران موفق محلهاي در كنار آنها ،مسابقات
برگزار ميش��د .در سال گذشته مس��ابقه از حالت قهرماني
خارج شد هرچند در پايان مسابقات ،نحوه گزينش و اعطاي
جوايز بهصورت قهرماني بود».جش��نواره امس��ال نيز كه از
چند هفته پيش در محلهها آغاز ش��ده اس��ت ويژگيهايي
دارد ك��ه زاهدي درباره آن چنين توضيح ميدهد« :با توجه
به آغاز مسابقات از زمان امتحان دانشآموزان و دانشجويان

شورایاری
دبير شوراياري محله فرحزاد

رحيم فرحزادي
تعريضخيابان
امامزاده داود(ع)

اصالح و تعريض خيابان امامزاده
داود(ع) را ك��ه در م��رز مناطق
2و  5ق��رار دارد و ي��ك خيابان
پرت��ردد اس��ت امس��ال پيگيري
خواهي��م ك��رد ك��ه درص��ورت
رس��يدگي وآب��اد ش��دن اي��ن
خياب��ان ،بخ��ش عم��ده فرحزاد
دس��تخوش تغييرات اساس��ي و
خوب ميش��ود .اقدام��ات اوليه
در اين حوزه به همت شهرداري
منطقه شروع شده است.

دبير شوراياري محله درختي

تالش براي كاهش آسيبهاي اجتماعي
مراكز خدمات اجتماعي ،فعاليتهاي متنوعي را
در منطقه براي ساماندهي و مديريت فعاليتهاي
اجتماع محور ،ايجاد هماهنگي ،همسويي ،متمركز
و انسجام بخش��يدن به فعاليتها ،استفاده بهينه
از ظرفيته��اي بخشهاي مرتبط با فعاليتهاي
س��ازمان و ايج��اد همافزايي و مش��اركت نيروها
با نگ��رش ناحيه و محلهمح��وري انجام ميدهد.
«اميال پوركافي» مدي��ر مركز خدمات اجتماعي
درباره نحوه اج��راي اقدامات ميگويد« :در واحد
خدمات اجتماعي ،اطالعرس��اني و آگاهسازي در
حوزه آس��يبها و مس��ائل اجتماعي ،حمايت و توانمندسازي
كودكان كار خيابان از طريق حرفهآموزي ،سوادآموزي و آموزش
مهارتهاي زندگي ،آموزش حقوق كودك ،كمك به ساماندهي
معتادان و ارائه خدمات به خانوادههاي آنان ،شناسايي و احياي
فضاهاي بيدفاع ش��هري ،راهاندازي پاي��گاه خدمات اجتماعي
درخصوص شناسايي افراد بيسرپناه ،كارتنخواب و در راه مانده
و ساماندهي آنان صورت ميگيرد».ارائه وام ازدواج براي تسهيل
ازدواج جوانان ،اجراي طرح هبه با هدف جلب مشاركت معنوي
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و همچنين هنگام انتخابات ،تش��كيل و شناس��ايي تيمها با
دش��واري مواجه شده .اين در حالي است كه پس از اين نيز
ب��ا توجه به در پيش بودن ماه مبارك رمضان ،مس��افرتها
آغاز ميشود .بنابراين تشكيل و تمرين تيمها در رشتههاي
مختلف با س��ختي ص��ورت ميگيرد ».وي اب��راز اميدواري
ميكن��د كه نوجوان��ان و جوانان منطقه كه در رش��تههاي
مختل��ف ورزش��ي فعاليت ميكنند .امس��ال ني��ز با حضور
در تيمها مانند س��الهاي گذش��ته در رش��تههاي مختلف
رتبههاي خوبي را كسب كنند .زاهدي از كسب رتبه برتر در
رشتههاي كشتي ،تكواندو ،ژيمناستيك و كاراته ميگويد و
توضيح ميدهد كه جوانان منطقه در حالي در رشته كشتي
رتبه به دس��ت آوردن��د كه منطقه ما ج��زء مناطقي كه در
رش��ته كشتي داراي عنوان برتر باش��ند ،نبود اما با پشتكار
و عالقهمندي ،موفق به دريافت رتبه ش��دند .وي از مديران
محلهه��ا و مس��ئوالن خانههاي ورزش درخواس��ت ميكند
كه با همكاري بيش��تر در المپياد ورزش��ي ،شرايط آشنايي
و حضور نوجوانان و جوانان را در رشتههاي مختلف ورزشي
اين جشنواره تسهيل كنند.

فاطمهعبدالمحمدسقا
ساختمراكزفرهنگي

زمين��ي ح��دود 800مترمرب��ع
در انته��اي بل��وار درخت��ي را به
مس��ئوالن معرف��ي كردهاي��م كه
قابلي��ت س��اخت س��راي محله،
ورزش��گاه و آمفيتئات��ر را دارد و
سبب افزايش سرانههاي محله ما
كه از اين بابت بس��يار فقير است،
ميش��ود و اميدواريم مورد توجه
قرار گيرد.

دبير شوراياري محله زنجان

شمسعليمصلح
توسعهمسجد

زميني به مس��احت 400مترمربع
در مجاورت بوستان نسترن هست
كه امسال پيگير س��اخت بازار روز
در آن خواهيم بود .توس��عه مسجد
حضرت حجت اهلل(عج) و بازپيرايي
و تكمي��ل بوس��تان جاوي��د را نيز
پيگيري ميكنيم.

جانشين دبير شوراياري
شهرك آزمايش

محمد زواره اي
فضاي سبز محله

بوس��تان ايثار روبهروي كالنتري
م��رزداران بازس��ازي ش��ده ولي
هن��وز ب��راي تأمي��ن روش��نايي
در آن اقدام��ي ص��ورت نگرفت��ه
است .كاش��ت گلهاي فصلي نيز
اكن��ون ميتواند در اين بوس��تان
ص��ورت گيرد .همچنين كاش��ت
درخ��ت ،روبهروي مس��جد جامع
اميرالمؤمنين(ع) كه ش��هروندان
بس��ياري در آن ت��ردد ميكنن��د
اقدام مناس��بي اس��ت ك��ه باعث
افزايش زيبايي محله ميش��ود.

